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lI- الوزارية املصرتكة راراتــــــــقــال  

 1432ذي القعدة  15يعدؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ في  2022جانفي  19قرار وزاري مشترؾ مؤرخ في  -
لعامميف في الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف ا 2011أ كتوبر 13الموافق 

 28 ...........................نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات بعنواف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
 29 ......................، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة عنابة2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 30 ....................، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة تممساف2022فيفري  03 مشترؾ مؤّرخ في قرار وزاري  -
 31 ................1، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة قسنطينة2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
مف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى المؤسسة االستشفائية ، يتض2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 33 ........................................................................................................................................الجامعية لوىراف
 34 ...................1شاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة البميدة، يتضمف إن2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى المركز االستشفائي الجامعي 2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 35 ................................................................................................لعنابة
، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى مركز البحث والتطوير لػمجمع 2022فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 36 ....................................................................................................................................................صيداؿ
لدى جامعة  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 37 ....................................................................................................................................................1باتنة
لدى جامعة  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 39 .....................................................................................................................................................بجاية
لدى جامعة  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 40 .....................................................................................................................................................بسكرة
لدى جامعة  يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 41 ....................................................................................................................................................البويرة
يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 43 ....................................................................................................................................................الجمفة
يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 44 ....................................................................................................................................................غرداية
يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 45 .....................................................................................................................................................جيجل
يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -

 47 ...................................................................................................................................................معسكر
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يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 48 ..................................................................................................................................................مستغانـ

يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 49 ...................................................................................................................................................سكيكدة

يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 50 ............................................................................................................................................سوؽ أىراس

يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" لدى جامعة ، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 52 ..........................................................................................................................................سيدي بمعباس

لدى المركز   يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 53 ........................................................................................................................................الجامعي بتيبازة

لدى المركز   يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 55 ......................................................................................................................................الجامعي بالنعامة

 56 ....................1، يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة وىراف2022فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في -
 

lIl- الــــــــــــــقـــــــــــــرارات 

ت واإلعالـ اآللي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيا ،2022جانفي  03مؤرخ في  001قػػرار رقـ  -
 60 ............................................................................................................لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا

لمغػة الفرنسيػة لقسػػـ ا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنػة العمميػة ،2022جانفي  03مؤرخ في  002قػػرار رقـ  -
 61 ............................................................................................................بكمية اآلداب والمغات بجامػعة غػرداية

 لمغػة اإلنجػميػػزيةلقسػػـ ا يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنػة العمميػة ،2022جانفي  03مؤرخ في  003قػػرار رقـ  -
 62 ...........................................................................................................بكمية اآلداب والمغػات بجامػعة غػردايػة

د لمقائمة المحد 2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  004قػػرار رقـ  -
 63 .....................االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العموـ االقتصػػادية والتجػػارية وعمػػوـ التسييػػر بجػامعة غػردايػػة

 االسمية المحدد لمقائمة 2021فيفري  02المؤرخ في  78يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في  005قػػرار رقـ  -
 65 .............العممية لقسػـ عمػوـ التسييػػر بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غردايةألعضاء المجنة 

المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  77يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في  006قػػرار رقـ  -
 66  ...........ية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غردايةألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػوـ التجػػار 

المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  75يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في  007قػػرار رقـ  -
 67 ........التجارية وعموـ التسيير بجامعة غردايةألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػوـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية و 

المحدد لمقائمة  2021فيفري  21المؤّرخ في  186يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  008قػػرار رقـ  -
 68 ........................................................والتكنػولػوجيػا بجػامعة غرداية االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـ

الذي يحدد  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1016يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  009قػػرار رقـ  -
 69 .....................................................................................2القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدى جامعة   ،2022جانفي  03مؤرخ في  010قػػرار رقـ  -
 70 ..........................................................................................................................................سيدي بمعباس
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يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022جانفي  03مػؤرخ فػي  01قػػرار رقػـ  -
 72 ..................................................................................................................الخدمات الجامعية عيف تموشنت

الذي  يحدد  2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622، يعدؿ القرار رقـ 2022جانفي  04مؤرخ في  011قػػرار رقـ  -
 73 ......................................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1134ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  012قػػرار رقـ  -
 74 ...............بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "إدارة سمسمة التوريد"

المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1133، يعدؿ ويتمـ القرار رقـ 2022جانفي  04مؤرخ في  013قػػرار رقـ  -
دارة المشاريع"  77 ......بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "المقاوالتية وا 

المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1131ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  014قػػرار رقـ  -
 80 ..............بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت حديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "الحكومة اإللكترونية"ت

المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1139ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  015قػػرار رقـ  -
بالمدرسة الوطنية العميا  "إدارة استراتيجية ونظاـ المعمومات" في سترما شيادة لنيلتحديد البرنامج البيداغوجي 

 83 ...............................................................................................................................................لممناجمنت
المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1136، يعدؿ ويتمـ القرار رقـ 2022جانفي  04مؤرخ في  016قػػرار رقـ  -

 85 .......................بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة التسويق" في ماستر شيادة لنيلتحديد البرنامج البيداغوجي 
المتضمف  2021أكتوبر  16ؤرخ في الم 1138ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  017قػػرار رقـ  -

 88 ..............بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة الموارد البشرية" في ماستر شيادة لنيلتحديد البرنامج البيداغوجي 
المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1137ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  018قػػرار رقـ  -

 91 ......................بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "اإلدارة بالجودة" في ماستر شيادة لنيلالبرنامج البيداغوجي تحديد 
المتضمف  2021أكتوبر  16المؤرخ في  1135ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022جانفي  04مؤرخ في  019قػػرار رقـ  -

 93 .....................بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "إدارة المنظمات" في ترماس شيادة لنيلتحديد البرنامج البيداغوجي 
 96 .....................يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة ،2022جانفي  05مؤرخ في  020قػػرار رقـ  -
يحدد القائمة  الذي 2021جواف  15مؤرخ في ال 673قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022جانفي  05مؤرخ في  021قػػرار رقـ  -

 97 ...............................................................................................بومرداس جامعة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة
الذي يحدد القائمة  2019 أفريل 29المؤرخ في  507يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  05مؤرخ في  022قػػرار رقـ  -

 98 ............................................................األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية  االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الذي يحدد القائمة  2019جواف  19المؤرخ في  943يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  05مؤرخ في  023قػػرار رقـ  -

 100 ...................................................................................................السمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابةا
 101 .........يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس ،2022جانفي  06مؤرخ في  024قػػرار رقـ  -
التكفل بالطمبة الجزائرييف الممنوحيف بجميورية الصيف كيفيات  حدد، ي  2022جانفي  06مؤرخ في  025رقـ  قػػرار -

 103 ............................................................................................................................الشعبية العالقيف بالجزائر
يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػػدى المدرسة العميا  2022جانفي  06مػؤرخ فػي  02ر رقػـ قػػرا -

 107 .........................................................................................في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية
والتقنيات التطبيقية لضماف  د التكنولوجية ومعاىد العمـوػػػعاىػمػل الػػؤىػػي، 2022جانفي  08مؤرخ في  026ػرار رقـ قػػػ -

 109 ......................................2023-2022السنة الجامعية  لنيل شيادة الماستر ابتداء مف تكوينات في الطور الثاني
 110 ...................يتضمف تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ،2022جانفي  09مؤرخ في  027قػػرار رقـ  -
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وتنظيمػػو وشػروط  ثػور الّثالػػف في الطّ ػالّتكويكيفيػات االلتحػاؽ ب يحػّدد ،2022جانفي  09مؤرخ في  028قػػرار رقـ  -
 111 .............................................................................................................ومناقشتيػػا وراهػالّدكتإعػداد أطػروحة 

وعمـو الطبيعة  ، يتضمف إنشاء وحدة البحث في وساطة العموـ الطبية2022جانفي  13مؤرخ في  030قػػرار رقـ  -
 128 ........................................................................................والحياة لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

العمـو والتكنولوجيا لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022جانفي  13مؤرخ في  31قػػرار رقـ  -
 129 ...........................................................................................................................................جامعة جيجل

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث  العممي 2022جانفي  13مؤرخ في  32قػػرار رقـ  -
 131 ......................................................................................................والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية

يتضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػف لنيػل شيػادة  ،2022جانفي  13مؤرخ في  033قػػرار رقـ  -
 133 .................................2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  الّدكتػوراه

الذي يحدد  2021ماي  09المؤرخ في  529ويتمـ قرار  رقـ  يعدؿ ،2022جانفي  13مؤرخ في  34قػػرار رقـ  -
 135 ........................................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ

كمية الحقوؽ والعموـ السياسية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022جانفي  17مؤرخ في  035قػػرار رقـ  -
 136 ...............................................................................................................................لدى جامعة  بومرداس

 كمية الحقوؽ والعموـ السياسية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022جانفي  17مؤرخ في  036ػػرار رقـ ق -
 137 ..........................................................................................................................لدى جامعة برج بوعريريج

 138 .............الشمف الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2022جانفي  19مؤرخ في  037 قػػرار رقـ -
الذي يحدد القائمة  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  19مؤرخ في  038قػػرار رقـ  -

 140 ................................................................ةاالسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعي
المحّدد لمقائمة  2020مارس  23المؤرخ في  285يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  20مؤرخ في  39قػػرار رقـ  -

 141 ......................................................1البميػدة-سعػد دحمػب لكّميػة الّطػب بجامعػة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي
لقسػـ التحكػـ في األخطػار  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جانفي  20مؤرخ في  040قػػرار رقـ  -

 143 ........................................................................الجزائر -الصنػاعيػة والبيػئية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ عمـو المالية ،2022جانفي  20مؤرخ في  041قػػرار رقـ  -

 144 .......................عيػػف تمػػوشنت-بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب والمحاسبية
 التسييػػر يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ عمػـو ،2022جانفي  20مؤرخ في  042رار رقـ قػػ -

 145 .......................................عيػػف تمػػوشنت-بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب
المحدد لمقػائمة  2021مارس  17المؤرخ في  322يعدؿ القرار رقـ  ،2022نفي جا 20مؤرخ في  043قػػرار رقـ  -

-بجػػامعة بمحػاج بػػوشػعيب االسػمية ألعضػػاء المجػمس العمػػمي لكميػػػة العمػػـو االقتصػػادية والتجػػارية وعمـو التسيػير
 146 .........................................................................................................................................عيػػف تمػػوشنت

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ العمـو االقتصادية ،2022جانفي  20مؤرخ في  044قػػرار رقـ  -
 147 .......................................عيػػف تمػػوشنت-ػوشعيببكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػ

لقسـ المغة اإلنجميزية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جانفي  20مؤرخ في  045قػػرار رقـ  -
 149 ................................................................................أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي بكمية اآلداب والمغات

 التكنولوجيا لمعيد المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022جانفي  20مؤرخ في  046قػػرار رقـ  -
 150 ............................................................................................................أـ البواقي-العربي بف مييدي بجامعة
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الذي يحػّدد القائمػة  2020فيفري  01المؤّرخ في  59يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  20مؤرخ في  047قػػرار رقـ  -
 151 ..................................................................1قسنطينة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري 

 153 ..لجػامػعة تيسمسػػيمػت يحػّدد القائمػة االسمية ألعضػػاء المجمػس العممػي ،2022جانفي  20مؤرخ في  048قػػرار رقـ  -
الذي يحػّدد  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1937يعّدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  20مؤرخ في  049قػػرار رقـ  -

 155 .....................................................جيجل-لجامعة دمحم الصديق بف يحيالقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيري  ،2022جانفي  050مؤرخ في  050قػػرار رقـ  -

 157 ..................................................................................بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
 لقسـ الطور الثاني يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022جانفي  20مؤرخ في  051قػػرار رقـ  -

 158 ..................................................................................بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
لممدرسة العميا في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022جانفي  20مؤرخ في  052قػػرار رقـ  -

 159 ............................................................................................................اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
الوكالة الموضوعاتية  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو2022جانفي  20مؤرخ في  053قػػرار رقـ  -

 161 ......................................................................................................................لمبحث في العمـو والتكنولوجيا
يحدد القائمة  2020مارس  17المؤرخ في  274، يعدؿ القرار رقـ 2022جانفي  20مؤرخ في  54قػػرار رقـ  -

 162 .................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعموـ السياسية
الذي يحدد القائمة  2021فيفري  22المؤرخ في  203، يعدؿ القرار رقـ 2022جانفي  20مؤرخ في  55رار رقـ قػػ -

 163 ...........................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف
جامعة ىواري  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اإلعالـ اآللي لدى ،2022 جانفي 26مؤرخ في  56قػػرار رقـ  -

 164 .........................................................................................................................بومديف لمعمـو والتكنولوجيا
يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة الكيربانية لدى جامعة  ،2022جانفي  26مؤرخ في  057قػػرار رقـ  -

 165 ................................................................................................................ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا
لدى جامعة  إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات البحر يتضمف ،2022جانفي  26مؤرخ في  058قػػرار رقـ  -

 166 ....................................................................................................................................................الشمف
ف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى يتضم ،2022جانفي  26مؤرخ في  059قػػرار رقـ  -

 167 ............................................................................................................................................جامعة عنابة
 168 ..جامعة عنابة تضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات لدىي ،2022جانفي  26مؤرخ في  060قػػرار رقـ  -
العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ  يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد ،2022جانفي  26مؤرخ في  061قػػرار رقـ  -

 168 ............................................................................................................التسيير لدى المركز الجامعي بإيميزي 
والمتضمف إنشاء  2012ديسمبر  27المؤرخ في  803يتمـ القرار رقـ  ،2022جانفي  26مؤرخ في  062قػػرار رقـ  -

 169 ................................................األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة أدرار
الذي يحدد القائمة  2019أفريل  29المؤرخ في  507يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  26مؤرخ في  063قػػرار رقـ  -

 170 ..............................................................األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة
الوكالة الموضوعاتية لمبحث  ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو2022جانفي  26مؤرخ في  64قػػرار رقـ  -

 171 ..................................................................................................................في العموـ االجتماعية واإلنسانية
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في  يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي ،2022جانفي  26مؤرخ في  065قػػرار رقـ  -

 172 .......................................................................................................................االجتماعية واإلنسانيةالعموـ 
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الذي يحدد  2020ديسمبر 17المؤرخ في  1011، يعدؿ القرار رقـ 2022جانفي  26مؤرخ في  066رار رقـ قػػ -
 174 .............................................القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمصحافة وعموـ اإلعالـ

الذي يحدد القائمة  2019مارس  19المؤرخ في  299دؿ القرار رقـ ، يع2022جانفي  26مؤرخ في  067قػػرار رقـ  -
 175 ..........................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف

المتضّمف تأىيل  2021ديسمبر  02ؤرخ في الم 1353، يتّمـ القرار رقـ 2022جانفي  26مؤرخ في  068قػػرار رقـ  -
لنيل شيادة الماستر في ميداف  2022-2021 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة لضماف التكويف المفتوح 1جامعة وىراف

 176 ....................................................................................................................................."عمـو وتكنولوجيا"
 177 .................يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ ،2022جانفي  26مؤرخ في  069قػػرار رقـ  -
الوكالة الموضوعاتية  يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو ،2022جانفي  26مؤرخ في  070قػػرار رقـ  -

 179 ...................................................................................................................ـ الصحة والحياةلمبحث في عمو 
لموكالة الموضوعاتية لمبحث في  يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي ،2022جانفي  26مؤرخ في  071قػػرار رقـ  -

 180 .................................................................................................................................عموـ الصحة والحياة
يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022جانفي  31مػؤرخ فػي  03قػػرار رقػـ  -

 182 ........................................................................................................................رداسالخدمات الجامعية بوم
 183 ...يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى جامعة بشار 2022جامفي  31مػؤرخ فػي  04قػػرار رقػـ  -
يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى جامعة وىراف  2022جانفي  31مػؤرخ فػي  05قػػرار رقػـ  -

 184 ..................................................................................................................لمعمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ
الذي يحدد القائمة  2018جواف  25المؤرخ في  590، يعدؿ القرار رقـ 2022فيفري  01مؤرخ في  073قػػرار رقـ  -

 185 ...................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية
الذي يحدد القائمة  2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182رار رقـ يعدؿ الق ،2022فيفري  01مؤرخ في  074قػػرار رقـ  -

 186 ..................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غميزاف
الذي يحدد  2019نوفمبر  14ؤرخ في الم 1922يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  01مؤرخ في  075قػػرار رقـ  -

 187 .........................................................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية
المتػضمػف  2021سبتمبر  06المؤرخ في  62يعدؿ ويتمـ قرار رقـ  2022فيفري  01مػؤرخ فػي  06قػػرار رقػـ  -

 189 ............................................المسيمة تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية الخدمات الجامعية
الذي يحدد القائمة  2019ماي  14المؤرخ في  733يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  02مؤرخ في  076قػػرار رقـ  -

 190 ..................................................................................................1ء مجمس إدارة جامعة باتنةاالسمية ألعضا
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدى  ،2022فيفري  02مؤرخ في  077قػػرار رقـ  -

 191 ............................................................................................................................................جامعة تيارت
العمـو االجتماعية واإلنسانية  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  02مؤرخ في  078قػػرار رقـ  -

 192 ..........................................................................................................................لدى جامعة برج بوعريريج
، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة 2022فيفري  03مؤرخ في  079قػػرار رقـ  -

 194 .................................................................................................................................................بمستغانـ
والمتضمف إنشاء  2015مارس  3المؤرخ في  98يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  080قػػرار رقـ  -

 195 ........................................................1العموـ اإلسالمية لدى جامعة وىرافاألقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية و 
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والمتضمف إنشاء  2016فيفري  29المؤرخ في  130يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  081قػػرار رقـ  -
 196 .......................................................................................2األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة باتنة

والمتضمف إنشاء  2011جواف  9المؤرخ في  413يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  082قػػرار رقـ  -
 197 ................................................................األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة الشمف

والمتضمف إنشاء  2011جواف  9المؤرخ في  410يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  083قػػرار رقـ  -
 197 ..................................................................األقساـ المكونة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمف

العمـو والتكنولوجيا لدى  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  03مؤرخ في  084قػػرار رقـ  -
 198 .................................................................................................................................جامعة برج بوعريريج

لكميػة الحقػػوؽ والعمػػـو  يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي ،2022فيفري  03مؤرخ في  085قػػرار رقـ  -
 200 .......................................................................................................بشػػار-بجػامعة طػاىري محمػد السيػاسيػة

الذي يحػّدد القائمػة  2019جواف  18المؤّرخ في  900يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  086قػػرار رقـ  -
 201 .........................................................................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الحاج لخضر

الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  932يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  087قػػرار رقـ  -
 203 ......1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  927 يعّدؿ القرار رقـ ،2022فيفري  03مؤرخ في  088قػػرار رقـ  -
والتجارية وعمـو التسيير بجامعػة  االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي بكّميػة العمـو االقتصادية

 205 ................................................................................................................................1باتنة-الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  935يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  089قػػرار رقـ  -

 206 .............................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  934يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  090قػػرار رقـ  -

 207 ...........1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمـو السياسية
يحّدد القائمة  الذي 2019جواف  18المؤّرخ في  920يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03خ في مؤر  091قػػرار رقـ  -

 208 .........................................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  917رار رقـ يعّدؿ الق ،2022فيفري  03مؤرخ في  092قػػرار رقـ  -

 210 .......................1باتنة-االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الشريعة بكّميػة العمـو اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  926يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  093قػػرار رقـ  -

 211 .........................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  924يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  094قػػرار رقـ  -

العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج  عضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميػةاالسمية أل
 213 .........................................................................................................................................1باتنة-لخضر

الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  923يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  095قػػرار رقـ  -
بكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية  االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

 214 .....................................................................................................................1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر
الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  921يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  096قػػرار رقـ  -

-بجامعػة الحاج لخضر مـ اآلثار بكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعيةاالسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التاريخ وع
 215 ....................................................................................................................................................1باتنة
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الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  897يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  097قػػرار رقـ  -
 216 .................................................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة الحاج لخضر

الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18خ في المؤرّ  898يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  098قػػرار رقـ  -
 218 .......................1باتنة-االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لمعيػد عموـ البيطرة والعموـ الفالحية بجامعػة الحاج لخضر

الذي يحػّدد  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1024يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  099قػػرار رقـ  -
 219 ..........................................برج بوعريريج-لقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيميا

الذي يحّدد القائمة  2021مارس  02المؤّرخ في  221يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  100قػػرار رقـ  -
 221 ......................تممساف-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقيةاالسمية ألعضاء المجنة العممية 

الذي يحّدد القائمة  2021مارس  02المؤّرخ في  222يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  101قػػرار رقـ  -
 222 .............................تممساف-ي العموـ التطبيقيةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا ف

الذي يحّدد القائمة  2021أفريل  14المؤّرخ في  409يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  03مؤرخ في  102قػػرار رقـ  -
 223 ......................................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف

والمتضمف  2010فيفري  24المؤرخ في  45يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  103قػػرار رقـ  -
 224 ........................................................جتماعية لدى جامعة تيارتإنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية واال

والمتضمف إنشاء  2011جانفي  18المؤرخ في  59يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  104قػػرار رقـ  -
 225 ..........................................األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة تيزي وزو

والمتضمف إنشاء  2002فيفري  10المؤرخ في  48يتمـ القرار رقـ  ،2022ي فيفر  06مؤرخ في  105قػػرار رقـ  -
 226 .....................................................األقساـ المكونة لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الفالحية لدى جامعة تيزي وزو

والمتضمف إنشاء  2002فيفري  10مؤرخ في ال 46يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  106قػػرار رقـ  -
 227 .....................................................األقساـ المكونة لكمية اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي لدى جامعة تيزي وزو

إنشاء  والمتضمف 2002فيفري  10المؤرخ في  47يتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  107قػػرار رقـ  -
 228 ................................................................................األقساـ المكونة لكمية ىندسة البناء لدى جامعة تيزي وزو

والمتضمف إنشاء  2011جانفي  18المؤرخ في   58يتمـ القرار رقـ   ،2022فيفري  06مؤرخ في  108قػػرار رقـ  -
 229 ............................................................لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تيزي وزو األقساـ المكونة

والمتضمف  2014مارس  23المؤرخ في  260يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  109قػػرار رقـ  -
 230 ...............................................................والفنوف لدى جامعة الجمفةإنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 

والمتضمف  2016المؤرخ في أوؿ سبتمبر  1451يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  110قػػرار رقـ  -
 230 ........................................................فةإنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي لدى جامعة الجم

والمتضمف  2017مارس  2المؤرخ في  262يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022فيفري  06مؤرخ في  111قػػرار رقـ  -
 231 .............................................................إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي ببريكة

 232 ...................1يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف ،2022فيفري  07مؤرخ في  112قػػرار رقـ  -
الذي يحدد القائمة  2021فيفري  28المؤرخ في  210، يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  07مؤرخ في  113قػػرار رقـ  -

 234 ...................................................................اء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممسافاإلسمية ألعض
يحدد القائمة  2019مارس  05المؤرخ في  213، يعدؿ القرار رقـ 2022فيفري  07مؤرخ في  114قػػرار رقـ  -

 235 ..........................................................لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباساإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا 
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 لضماف التكوينات المفتوحة بعنواف 2، يتضّمف تأىيل جامعة الجزائر 2022فيفري  09مؤرخ في  115قػػرار رقـ  -
 236 ..............بية" عمى سبيل التسوية، لنيل شيادة الميسانس في ميداف "آداب ولغات أجن2020-2019السنة الجامعية 

لضماف التكويف المفتوح بعنواف السنة  2، يتضّمف تأىيل جامعة الجزائر2022فيفري  09مؤرخ في  116قػػرار رقـ  -
 237 ....................................................، لنيل شيادة الماستر في ميداف "آداب ولغات أجنبية"2021-2020الجامعية 

يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022فيفري  09مػؤرخ فػي  07قػػرار رقػـ  -
 238 ............................................................................................................................البويرة الخدمات الجامعية

، المتضمف إنشاء 2022جانفي  06المؤرخ في  02يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  09مػؤرخ فػي  08قػػرار رقػـ  -
 239 ................لػػدى المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية

يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022فري في 09مػؤرخ فػي  09قػػرار رقػـ  -
 240 ....................................................................................................................الخدمات الجامعية بمقايد وىراف

يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022فيفري  09مػؤرخ فػي  10قػػرار رقػـ  -
 241 .................................................................................................................الخدمات الجامعية قسنطينة وسط

، يحدد تاريخ إجراء مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لنيل شيادة الدراسات 2022ي فيفر  13مؤرخ في  133قػػرار رقـ  -
 242 .........................2022 دورة مػػارس في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا( بصفة استثنائية اإلقامػةالطبية الخاصة )

المركز الجامعي  الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدىيتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة  2022فيفري  15مػؤرخ فػي  11قػػرار رقػـ  -
 243 ....................................................................................................................................................البيض

يحدد رزنامة  الذي 2021أوت  23مؤرخ في ال 920ـ قػػرار رق، يعدؿ ال2022فيفري  16مؤرخ في  134قػػرار رقـ  -
 244 ...................................................................................2022-2021بعنواف السنة الجامعية  العطل الجامعية

المحدد لمقائمة  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1010يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  135قػػرار رقـ  -
بجػامعة أحمػد بف  االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ أّصػػوؿ الػػّديف بكمية العمػـو اإلنسػانية والعمػـو اإلسػالمية

 245 .........................................................................................................................................1وىػػراف -بػػمة
المحّدد لمقائمة  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1017يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  136قػػرار رقـ  -

 246 .....................الشمف-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
المحدد لمقائمة  2021مارس  07المؤرخ في  256يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  137قػػرار رقـ  -

 248 ...الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الفيػزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي
المحدد لمقائمة  2021مارس  07المؤرخ في  254القرار رقـ يعدؿ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  138قػػرار رقـ  -

عالـ آلي العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي  بكمية االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا 
 249 ................................................................................................................الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي

الذي يحّدد القائمة  2020جواف  03المؤّرخ في  323يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  139قػػرار رقـ  -
امعة حسيبػة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة والّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بج

 250 ....................................................................................................................................الشمػف-بف بوعمػي
ػـو الزراعيػة لقسػـ العمػ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  16مؤرخ في  140قػػرار رقـ  -

 251 ........................................................................الشمػف-بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي
المحدد لمقائمة  2020جواف  03المؤرخ في  321يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  141قػػرار رقـ  -

عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة  عضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكميةاالسمية أل
 252 .....................................................................................................................................الشمف-بف بوعمي
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الذي يحّدد القائمة  2020جواف  03المؤّرخ في  325يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  142ر رقـ قػػرا -
االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػـو الّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػـو الّطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف 

 254 ........................................................................................................................................الشمػف-بوعمػي
المحدد لمقائمة  2020جواف  03المؤرخ في  324يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  143قػػرار رقـ  -

 255 ...........الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي ا بكمية عموـ الطبيعة والحياةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجي
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػػة لقسػػـ البيوتكنولػوجيػػػا  ،2022فيفري  16مؤرخ في  144قػػرار رقـ  -

 256 ........................................................................الشمػف-بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي
المحدد لمقائمة  2020جواف  03المؤرخ في  326يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  145قػػرار رقـ  -

 257 ..............................الشمف-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي
المحّدد لمقائمة  2020مارس  05المؤرخ في  198يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  146قػػرار رقـ  -

 259 ........................1البميػدة-االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ اإللكترونيػػؾ بكّميػة الّتكنولوجيػػا بجامعة سعػد دحمػب
لقسػػـ اآلليػة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة ،2022فيفري  16مؤرخ في  147 قػػرار رقـ -

 260 .........................................................................1البميػدة-بكّميػة الّتكنولوجيػػا بجامعة سعػد دحمػب واإللكتػػروتقػني
المحدد لمقائمة  2020جويمية  29المؤرخ في  579يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  148قػػرار رقـ  -

العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير  االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 261 ....................................................................................................................2البميدة-بجامعة عمي لونيسي

المحدد لمقائمة  2020جويمية  29المؤرخ في  578يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  149قػػرار رقـ  -
-امعة عمي لونيسيبج االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير

 262 ..................................................................................................................................................2البميدة
المحدد لمقائمة  2020جويمية  29المؤرخ في  570يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  150قػػرار رقـ  -

 264 ..........................................2البميدة-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػػات بجامعة عمي لونيسي
المحدد لمقائمة  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  151قػػرار رقـ  -

نة العممية لقسػـ عمػـ النػفس وعمػـو التربية بكميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة مصطفى االسمية ألعضاء المج
 265 ...................................................................................................................................معسكر-اسطمبولي

لكميػػة اآلداب والمغػػات  يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممػػي ،2022فيفري  16مؤرخ في  152قػػرار رقـ  -
 267 .........................................................................................................الجمفػة-بجامعة زيػاف عاشػور والفنػػوف 

المحدد لمقائمة  2021جويمية  11المؤرخ في  800يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  153قػػرار رقـ  -
 268 ...بومػرداس-بجامعة أمحمػد بوقػرةاالسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجػارية وعػػموـ التسييػر 

لكمية العموـ اإلنسانية  ة ألعضاء المجمس العممييحدد القائمة االسمي ،2022فيفري  16مؤرخ في  154قػػرار رقـ  -
 270 ..................................................................................................بجاية-واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

لقسػػـ عمػػـ االجتمػاع  لمجنػة العمميػةيحدد القائمة االسميػة ألعضػاء ا ،2022فيفري  16مؤرخ في  155قػػرار رقـ  -
 271 ....................................................................بجاية-بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

ة لقسػػـ التػػاريخ وعمػػـ يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػ ،2022فيفري  16مؤرخ في  156قػػرار رقـ  -
 272 ........................................................بجاية-االثػػػار بكميػة العمػػوـ اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعة عبد الرحمف ميرة

لعمـو وتقنيات يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ ا ،2022فيفري  16مؤرخ في  157قػػرار رقـ  -
 274 ..............................بجاية-النشاطات البدنية والرياضية بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة
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عمػػـ النػفس  يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ ،2022فيفري  16مؤرخ في  158قػػرار رقـ  -
 275 ....................................................بجاية-مية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرةواألرطفونيا بك

عمػػـو اإلعػػالـ  يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ ،2022فيفري  16مؤرخ في  159قػػرار رقـ  -
 276 ......................................................بجاية-ية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرةواإلتصػػاؿ بكمية العموـ اإلنسان

المحّدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1376يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  160قػػرار رقـ  -
 277 ............................................بجاية-ػة عبد الرحمف ميرةاالسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة التكنولوجيا بجامع

المحدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1385يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  161قػػرار رقـ  -
 279 .........بجاية-امعة عبد الرحمف ميرةبج االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المعمػاريػة بكميػة التكنػولػوجيا

المحدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1382يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  162قػػرار رقـ  -
 280 .............بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المدنيػة بكميػة التكنػولػوجيا

المحدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1377يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  163قػػرار رقـ  -
 281 ....................بجاية-االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ التكنػولػوجيا بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

المحدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1379يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  164قػػرار رقـ  -
 283 ..............................بجاية-االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ الري بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

المحدد لمقائمة  2019جويمية  31المؤرخ في  1381 يعدؿ القرار رقـ ،2022فيفري  16مؤرخ في  165قػػرار رقـ  -
 284 .........بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرةاالسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة الكيربػائية بكميػة التكنػولػوجيا 

حدد لمقائمة الم 2020جويمية  29المؤرخ في  573يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  166قػػرار رقـ  -
 285 ..........2البميدة-بجامعة عمي لونيسي االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات

 لقسـ التكويف التحضيري  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  16مؤرخ في  167قػػرار رقـ  -
 286 ..........................................................................................عنابة-نولوجيات الصناعيةبالمدرسة العميا في التك

 لقسـ الطور الثاني يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  16مؤرخ في  168قػػرار رقـ  -
 287 ..........................................................................................عنابة-بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية

لممدرسة العميا في  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  16مؤرخ في  169قػػرار رقـ  -
 288 ....................................................................................................................عنابة-التكنولوجيات الصناعية

لقسـ العمـو الدقيقة  المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء ، يحّدد ا2022فيفري  16مؤرخ في  170قػػرار رقـ  -
 290 ...................................................................................................................العميا لألساتذة بوىرافمدرسة بال

الذي يحّدد القائمة  2021جانفي  26المؤّرخ في  61يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  16مؤرخ في  171قػػرار رقـ  -
 291 ..............................رة األعماؿ بتممسافاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا إلدا

لمعيد الحقوؽ والعمـو  يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ،2022فيفري  16مؤرخ في  172قػػرار رقـ  -
 292 ................................................................................................تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافي السياسية

يحّدد  الذي 2021أكتوبر  06مؤرخ في ال 1094ػػرار رقـ ، يعدؿ الق2022فيفري  17مؤرخ في  173قػػرار رقـ  -
 293 ..........................لرياضياتفي االبرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا 

، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة 2022فيفري  17مؤرخ في  174رار رقـ قػػ -
 295 ....................................................................................................................................................بوىراف

 296 ..............الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة ،2022فيفري  17مؤرخ في  175ػػرار رقـ ق -
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لنيػل شيػادة ما  يتضّمف تأىيػل مؤسسات التعميـ العالي لضمػاف الّتكويػف ،2022فيفري  17مؤرخ في  176قػػرار رقـ  -
 298 .............2022-2021بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  عػد البيداغوجيػة المفتوحػةبعد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقا

يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لدى مديرية  2022فيفري  17مػؤرخ فػي  12قػػرار رقػـ  -
 304 ..............................................................................................................................أدرار الخدمات الجامعية

بالمدرسة  لقسـ التكنولوجيا يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  24مؤرخ في  177قػػرار رقـ  -
 305 ......................................................................................................سكيكدة-العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي

 لقسـ الفيزياء والكيمياء يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  24مؤرخ في  178قػػرار رقـ  -
 306 .........................................................................................سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي

 لقسـ العمـو الطبيعية يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  24مؤرخ في  179قػػرار رقـ  -
 607 .........................................................................................سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي

لقسـ الرياضيات واإلعالـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  24مؤرخ في  180قػػرار رقـ  -
 308 .................................................................................سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي اآللي

لممدرسة العميا ألساتذة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  24مؤرخ في  181قػػرار رقـ  -
 309 .........................................................................................................................سكيكدة-التعميـ التكنولوجي

لممدرسة العميا في عموـ  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  24مؤرخ في  182قػػرار رقـ  -
 310 .....................................................................................................بجاية-وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة

لكميػة الصيػدلػة بجامعة  يحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػس العممػي ،2022فيفري  24مؤرخ في  183قػػرار رقـ  -
 311 .....................................................................................................................1الجزائر -بف يوسف بف خدة

لكمية العمػػػػػـو بجامعة بف  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  24مؤرخ في  184قػػرار رقـ  -
 313 ...........................................................................................................................1الجزائر-يوسف بف خدة

لقسػػـ عمػػـو الطبيعػة  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022فيفري  24مؤرخ في  185قػػرار رقـ  -
 314 ..............................................................................1الجزائر-والحيػػاة بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

لقسػػـ اليندسػػة المعمػػارية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022فيفري  24مؤرخ في  186قػػرار رقـ  -
 315 .........................................................................................1الجزائر-بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

لقسػػـ عمػػـو المػػػادة بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022فيفري  24مؤرخ في  187قػػرار رقـ  -
 316 .................................................................................................1الجزائر-العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

لقسػػـ اإلعػػػالـ اآللػػػي  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022فيفري  24مؤرخ في  188قػػرار رقـ  -
 317 .........................................................................................1الجزائر-بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

لقسػػـ الريػػاضيػػات بكمية  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022فيفري  24مؤرخ في  189قػػرار رقـ  -
 319 .................................................................................................1الجزائر-العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

المحّدد لمقائمة  2020فيفري  01المؤّرخ في  53يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  24مؤرخ في  190قػػرار رقـ  -
 320 .....................................................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ بيػػوتكنولػوجيا  ،2022فيفري  24في مؤرخ  191قػػرار رقـ  -
 321 .........................................................1البميػدة-بكّميػة عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سعػد دحمػب والبيػئة الفػػالحيػة

لمعيد العمػػوـ  يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ،2022 فيفري  24مؤرخ في  192قػػرار رقـ  -
 322 .........................................................................تيبازة-بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا االجتماعيػة واإلنسػانيػة
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 324 ...الحقوؽ لدى جامعة المدية سمية ألعضاء مجمس كميةيحدد القائمة اإل ،2022فيفري  24مؤرخ في  196قػػرار رقـ  -
اآلداب والمغات لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  24مؤرخ في  197قػػرار رقـ  -

 325 ....................................................................................................................................................المدية
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  ،2022فيفري  24مؤرخ في  198قػػرار رقـ  -

 326 ....................................................................................................................................لدى جامعة المدية
العمـو االقتصادية والعموـ  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  24مؤرخ في  199قػػرار رقـ  -

 327 ...................................................................................................التجارية وعموـ التسيير لدى جامعة  المدية
التكنولوجيا لدى جامعة  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  24مؤرخ في  200قػػرار رقـ  -

 329 ....................................................................................................................................................المدية
الذي يحدد  2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882، يعدؿ القرار رقـ 2022فيفري  24مؤرخ في  201قػػرار رقـ  -

 331 ...........................................................................القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيض
الذي يحدد القائمة  2019جواف  19المؤرخ في  944، يعدؿ القرار رقـ 2022فيفري  24مؤرخ في  202قػػرار رقـ  -

 332 .............................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف
 333 .العموـ لدى جامعة بومرداس يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022فيفري  28مؤرخ في  213قػػرار رقـ  -
 335 ...........بسكرة يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة جامعة ،2022فيفري  28مؤرخ في  214قػػرار رقـ  -
يحدد  الذي 2019جويمية  18المؤرخ في  1223يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  215قػػرار رقـ  -

 336 ...................................................................................2القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة
ي يحدد الذ 2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  216قػػرار رقـ  -

 337 ...............................................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج
يحدد القائمة  الذي 2022جانفي  05مؤرخ في  20، يعدؿ القػػرار رقـ 2022فيفري  28مؤرخ في  217قػػرار رقـ  -

 339 ....................................................................................................جمس إدارة جامعة قالمةاالسمية ألعضاء م
 340 ........المركز الجامعي بتيبازة ، يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة2022فيفري  28مؤرخ في  218قػػرار رقـ  -
الذي يحدد  2018جواف  25المؤرخ في  590ويتمـ القرار رقـ  ، يعدؿ2022فيفري  28 مؤرخ في 219قػػرار رقـ  -

 341 .........................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية
الذي يحدد القائمة  2018جواف  12لمؤرخ في ا 558، يعدؿ القرار رقـ 2022فيفري  28مؤرخ في  220قػػرار رقـ  -

 342 .............................................اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية
-بي التبسيلجامعة العر  يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  28مؤرخ في  221قػػرار رقـ  -

 343 ......................................................................................................................................................تبسة
قوؽ بكمية لقسـ الح يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  28مؤرخ في  222قػػرار رقـ  -

 345 .........................................................................أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي الحقوؽ والعمـو السياسية
لكمية الحقوؽ والعموـ  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022فيفري  28مؤرخ في  223قػػرار رقـ  -

 346 ..............................................................................................أـ البواقي-امعة العربي بف مييديبج السياسية
يحدد القائمة  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1932يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  224قػػرار رقـ  -

 348 ............................1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة لمعيدالمجمس العممي  االسمية ألعضاء
الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  06المؤّرخ في  379يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  225قػػرار رقـ  -

 349 ......1سطيف-بجامعة فرحات عباس والحياةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة 
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الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  06المؤّرخ في  382يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  226قػػرار رقـ  -
 350 .....1سطيف-بجامعة فرحات عباس االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية عموـ الطبيعة والحياة

يحّدد القائمة  الذي 2020جويمية  06المؤّرخ في  380يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  227رار رقـ قػػ -
بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات  والفيزيولوجيا الحيوانيةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا 

 351 ......................................................................................................................................1سطيف-عباس
الذي يحّدد القائمة  2020جويمية  06المؤّرخ في  384يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  228قػػرار رقـ  -

-يئة النباتية بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباساالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والب
 352 .................................................................................................................................................1سطيف

الذي يحّدد القائمة  2020فيفري  01المؤّرخ في  63لقرار رقـ يعّدؿ ا ،2022فيفري  28مؤرخ في  229قػػرار رقـ  -
 353 ...................1سطيف-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

يحّدد القائمة  الذي 2020فيفري  01المؤّرخ في  64يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  230قػػرار رقـ  -
 355 ..............................................1سطيف-االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

الذي يحّدد  2019جويمية  22المؤّرخ في  1251يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  231قػػرار رقـ  -
 357 .....................................1قسنطينة-مجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري القائمة االسمية ألعضاء ال

يحّدد  الذي 2019جويمية  22المؤّرخ في  1269يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  232قػػرار رقـ  -
 358 .........................1قسنطينة-معة اإلخوة منتوري القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عمـو التكنولوجيا بجا

العمـو والتقنيات  لمعيد المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022فيفري  28مؤرخ في  233قػػرار رقـ  -
 360 ..................................................................................................1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري  التطبيقية

المحػّدد لمقائمػة  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59يعّدؿ القرار رقـ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  234قػػرار رقـ  -
 361 .....................................................................1وىػػراف-االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لجػامعة أحمػد بػف بػمة

 لقسـ المغة العربية يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022فيفري  28مؤرخ في  235قػػرار رقـ  -
 363 ...................................................................................................المسيمة-بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة

الذي يحّدد القائمة  2021ماي  09المؤّرخ في  559يعّدؿ القرار  ،2022فيفري  28مؤرخ في  236قػػرار رقـ  -
 364 ..............................................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة

الذي يحّدد القائمة  2019جواف  18المؤّرخ في  908رقـ يعّدؿ القرار  ،2022فيفري  28 مؤرخ في 237قػػرار رقـ  -
 365 .......................................................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة

يحدد  الذي 2019أكتوبر  30مػؤّرخ في ال 1878رقـ  قػػراراليعدؿ  ،2022فيفري  28مؤرخ في  238قػػرار رقـ  -
 367 ............ميمة-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي

يػة لػدى المدرسة يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاع 2022مارس  01مػؤرخ فػي  13قػػرار رقػـ  -
 368 ......................................................................................................الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا قسنطينة

 369 ......لجامعي بريكةلدى المركز ا يتػضمػف حل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  01مػؤرخ فػي  14قػػرار رقػـ  -
الذي يحدد القائمة  2022فيفري  17المؤرخ في  175، يعدؿ القػػرار رقـ 2022مارس  02مؤرخ في  239قػػرار رقـ  -

 370 ....................................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة
لمركز البحث العممي  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022مارس  03مؤرخ في  240قػػرار رقـ  -

 371 ........................................................................................................................لتطوير المغة العربية والتقني
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المتضمف  2012نوفمبر   12المؤرخ في  412، يعدؿ ويتّمـ القرار رقـ 2022مارس  03مؤرخ في  241ػرار رقـ قػ -
 372 ................إنشاء وحػدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات لدى مركػز البحث العممي والتقني  لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ

المتضمف إنشاء  2006أبريل  4المؤرخ في  23عدؿ ويتّمـ القرار رقـ ، ي2022مارس  03مؤرخ في  242قػػرار رقـ  -
 374 .مركػز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ وحػدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف لدى

لدى مركز البحث  نشأة، يتضمف حل وحدة البحث في المواد المتطورة الم2022مارس  03مؤرخ في  243قػػرار رقـ  -
 375 .........................................................................................................................في التكنولوجيات الصناعية

سػة الوطنيػة العميػا لممدر  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي ،2022مارس  03مؤرخ في  244قػػرار رقـ  -
 376 ......................................................................................................................................................لمػػري 

مقائمة لحدد الم 2020بر سبتم 28مؤرخ في ال 661قػػرار رقـ ، يعدؿ ال2022مارس  03مؤرخ في  245قػػرار رقـ  -
 377 ....................................تيارت-لقسـ الفيزياء بكمية عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  االسمية ألعضاء المجنة العممية

لكمية عمػـو الطبيعػة  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022مارس  03مؤرخ في  246قػػرار رقـ  -
 379 .................................................................................................معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي والحيػػاة

 لقسػـ العمػػـو الفػػالحيػػة يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة ،2022مارس  03مؤرخ في  247قػػرار رقـ  -
 380 ....................................................................معسكػر-يعػة والحيػاة بجػامعة مصطفػى اسطمبػوليبكميػة عمػػوـ الطب

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغػة واألدب العػػربػي  ،2022مارس  03مؤرخ في  248قػػرار رقـ  -
 381 ................................................................................معسكر-فى اسطمبوليبكمية اآلداب والمغات بجامعة مصط

لقسػـ المغػة واألدب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022مارس  03مؤرخ في  249قػػرار رقـ  -
 383 ..................................................................معسكر-الفرنػػسي بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبولي

لقسػـ المغػة واألدب  يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022مارس  03مؤرخ في  250قػػرار رقـ  -
 384 ...............................................................معسكر -اإلنجػميػػزي بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبولي

 لكميػة اآلداب والمغػات يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجػػمس العممػػي ،2022مارس  03مؤرخ في  251قػػرار رقـ  -
 385 .............................................................................................................معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي

لممدرسػة الوطنيػة العميػا  يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي ،2022مارس  03مؤرخ في  252قػػرار رقـ  -
 386 ....................................................................................................................................................لمبيطرة

المحدد لمقائمة  2021فيفري  24المؤرخ في  1275يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  03مؤرخ في  253قػػرار رقـ  -
 388 .................................االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الجيػولػوجيػا بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة تامنغست

 في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا يحػّدد قائمػة لجػاف مسابقػة اإلقامػة ،2022مارس  03مؤرخ في  254قػػرار رقـ  -
 389 ..................................................................................................................................2022 دورة مػػارس

يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي لممدرسػة المتعػددة  ،2022مارس  03مؤرخ في  255قػػرار رقـ  -
 390 ........................................................................المجاىػد حسيػػف أيػت أحػمػػد-لميندسة المعمارية والعمراف العمػـو

الذي يحّدد القائمة  2021جانفي  26المؤّرخ في  63يعّدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  03مؤرخ في  256قػػرار رقـ  -
 391 ..............................................................االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف

لقسـ السقي وتصريف  ةالعممػػيالمجنة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2022مارس  03في مؤرخ  257قػػرار رقـ  -
 393 ............................................................................................................لمدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػري المياه با

 394 ...يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى جامعة البويرة 2022مارس  03 مػؤرخ فػي 15قػػرار رقػـ  -
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لػػدى الوكالة  يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  06مػؤرخ فػي  16قػػرار رقػـ  -
 395 .........................................................................الموضوعاتية لمبحث في العموـ اإلجتماعية واإلنسانية بقسنطينة

 396 ....يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة لػدى جامعة ورقمة 2022مارس  06مػؤرخ فػي  17قػػرار رقػـ  -
 لدى جامعة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػةيتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة  2022مارس  07مػؤرخ فػي  18قػػرار رقػـ  -

 397 .................................................................................................................................................2الجزائر
الذي يحدد  2021ماي  09المؤرخ في  529 ويتمـ قرار  رقـ ، يعدؿ2022مارس  08مؤرخ في  325قػػرار رقـ  -

 398 ........................................................................القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ
صادية والتجارية العمـو االقت يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022مارس  08مؤرخ في  326قػػرار رقـ  -

 399 .............................................................................................................1وعموـ التسيير لدى جامعة سطيف
 401 ...................................................يحدد كيفيات انتقاء مشاريع البحث 2022مارس  08مؤرخ في  327قػػرار رقـ  -
، يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة 2022مارس  08مؤرخ في  328قػػرار رقـ  -

بالمدرسة الوطنية العميا  المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "االعالـ اآللي" تخصص "األنظمة الذكية والبيانات"
 404 ...........................................................................................................................................لإلعالـ اآللي

، يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة 2022مارس  08مؤرخ في  329قػػرار رقـ  -
دة ميندس دولة في "االعالـ اآللي" تخصص "األمف السيبراني" بالمدرسة العميا في عموـ المسجميف لنيل شيا

 406 ..............................................................................................................وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة
، يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر لمطمبة 2022س مار  08مؤرخ في  330قػػرار رقـ  -

بالمدرسة العميا  تخصص" الذكاء االصطناعي وعمـو البيانات" المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة  في "االعالـ اآللي"
 408 .................................................................................................في عمـو وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة

الماستر لمطمبة  ، يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة2022مارس  08مؤرخ في  331قػػرار رقـ  -
لوطنية المتعددة بالمدرسة ا المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في "ىندسة الطرائق" تخصص "ىندسة الطرائق"

 410 ........................................................................................................................................التقنيات بوىراف
يادة الماستر لمطمبة ، يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل ش2022مارس  08مؤرخ في  332قػػرار رقـ  -

" شبكات واتصاالت سمكية والسمكية"تخصص " اتصاالت سمكية والسمكية"المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في 
 411 ....................................................................................................بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  333قػػرار رقـ  -
 413 ........................................................" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةطاقوية" تخصص "ىندسة ميكانيكيةشعبة "

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08 مؤرخ في 334قػػرار رقـ  -
 418 .............................................." لدى الجامعات والمراكز الجامعيةىندسة صناعيةتخصص " "ىندسة صناعيةشعبة "

"عمـو وتكنولوجيا"  ـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف، يحدد برنامج التعمي2022مارس  08مؤرخ في  335قػػرار رقـ  -
 422 ...............................................شعبة "ىندسة التكييف" تخصص "ىندسة التكييف" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  336قػػرار رقـ  -
 428 ...................................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص" صيانة صناعية" "كيروميكانيؾ"شعبة 

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  337قػػرار رقـ  -
 432 ..............................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية "استغالؿ المناجـ" تخصص "ة منجميةىندسشعبة "
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"عمـو وتكنولوجيا"  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  338قػػرار رقـ  -
 437 ......................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية المعدنية"تخصص "تثميف الموارد  "ىندسة منجمية"شعبة 

"عمـو وتكنولوجيا"  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  339قػػرار رقـ  -
 441 ........................................................................" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةتعديف" تخصص "تعديفشعبة "

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  340قػػرار رقـ  -
 445 ....................................شعبة "صناعات بتروكيميائية" تخصص"تكرير وبتروكيمياء" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  341قػػرار رقـ  -
 449 ................................................" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةىندسة المواد" تخصص "ىندسة ميكانيكيةشعبة "

 "عمـو وتكنولوجيا" شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  342قػػرار رقـ  -
 454 ............................................................................لدى الجامعات والمراكز الجامعيةشعبة "آلية"  تخصص "آلية" 

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08خ في مؤر  343قػػرار رقـ  -
 458 ................................................................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ري" تخصص "ري " شعبة

"عمـو وتكنولوجيا"  الميسانس في ميداف شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  344قػػرار رقـ  -
 462 ........................................................" تخصص "عمـ الطيراف" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةعمـ الطيرافشعبة "

 "عمـو وتكنولوجيا" شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  345قػػرار رقـ  -
 467 ...............................................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "محروقات" "محروقات" شعبة

مـو وتكنولوجيا" "ع ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  346قػػرار رقـ  -
 471 ..............................................................شعبة "إلكترونيؾ" تخصص "إلكترونيؾ" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

"عمـو وتكنولوجيا"  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  347قػػرار رقـ  -
 475 ..........................................................يرو تقني" تخصص "كيرو تقني" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةشعبة "ك

"عمـو وتكنولوجيا"  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  348قػػرار رقـ  -
 479 .............................................ميكانيكي" لدى الجامعات والمراكز الجامعية شعبة "ىندسة ميكانيكية" تخصص "إنشاء

"عمـو وتكنولوجيا"  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  350قػػرار رقـ  -
 484 ....................................................امعيةشعبة "ىندسة مدنية" تخصص "ىندسة مدنية" لدى الجامعات والمراكز الج

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  351قػػرار رقـ  -
 488 ..............................................تخصص "ىندسة الطرائق" لدى الجامعات والمراكز الجامعية شعبة "ىندسة الطرائق" 

 ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"2022مارس  08مؤرخ في  352قػػرار رقـ  -
 492 ......................" لدى الجامعات والمراكز الجامعيةاتصاالت سمكية والسمكيةتخصص " والسمكية"اتصاالت سمكية شعبة "

عمـو وتكنولوجيا  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  08مؤرخ في  353رقـ قػػرار  -
 497 ...................................................." لدى الجامعات والمراكز الجامعيةأشغاؿ عموميةتخصص" أشغاؿ عموميةشعبة 

"عمـو وتكنولوجيا"  شيادة الميسانس في ميداف دد برنامج التعميـ لنيليح ،2022مارس  08مؤرخ في  354قػػرار رقـ  -
 501 .................................لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص" نظافة وأمف صناعي" "نظافة وأمف صناعي"شعبة  

"عمـو وتكنولوجيا"  في ميداف الميسانس شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  355قػػرار رقـ  -
 505 ..........................................." لدى الجامعات والمراكز الجامعيةةبيو طبيىندسة " تخصص "ةبيو طبيىندسة شعبة "

"فنوف"، شعبة  ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  356قػػرار رقـ  -
 510 .............................................................تخصص "فنوف تشكيمية" لدى الجامعات والمراكز الجامعية ية""فنوف بصر 
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"فنوف"، شعبة  ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  357قػػرار رقـ  -
 514 .........................................................الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "دراسات سينمائية" لدى "فنوف بصرية"

"فنوف"، شعبة  ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  358قػػرار رقـ  -
 518 ...............................................................تخصص "فف التصميـ" لدى الجامعات والمراكز الجامعية "فنوف بصرية"

"فنوف"، شعبة  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  359قػػرار رقـ  -
 522 ........................................................"فنوف العرض"  تخصص "دراسات مسرحية" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

"فنوف"، شعبة  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022مارس  08مؤرخ في  360قػػرار رقـ  -
 526 ......................................................."فنوف العرض"  تخصص "دراسات موسيقية" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

، المتضمف إنشاء 2014جويمية  20المؤرخ في  547، يعدؿ القرار رقـ 2022مارس  09مؤرخ في  402ـ  قػػرار رق -
 531 ..............................................................................................مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

المتضمف إنشاء  ،2015فيفري  21المؤرخ في  70، يعدؿ القرار رقـ 2022مارس  09مؤرخ في  403قػػرار رقـ  -
 531 ..............................................................................................مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

المتضمف إنشاء  ،2018المؤرخ في أوؿ  أكتوبر  872، يعدؿ القرار رقـ 2022مارس  09مؤرخ في  404قػػرار رقـ  -
 532 ..............................................................................................مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

المتضمف إنشاء  ،2020فيفري   10المؤرخ في  05، يعدؿ القرار رقـ 2022مارس  09مؤرخ في  405قػػرار رقـ  -
 533 ..............................................................................................مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

تضمف الم 2020أكتوبر  14مؤرخ في ال 757قػػرار رقـ ، يعدؿ ويتمـ ال2022مارس  13مؤرخ في  410قػػرار رقـ  -
 534 ..............................................................يف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدافتعي

المحدد لمقائمة  2021جانفي   20المؤّرخ في  45يعّدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  14مؤرخ في  411قػػرار رقـ  -
 537 ...................الشمف-مية العمػػوـ اإلنسػانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمياالسمية ألعضاء المجمس العممي لك

يحدد القائمة  الذي 2021جانفي  26مؤرخ في  063قػػرار رقـ ، يعدؿ ال2022مارس  14مؤرخ في  412قػػرار رقـ  -
 539 ..............................................................لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف االسمية ألعضاء المجمس العممي

لكميػة عمػػػـو الطػبيعة  يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمس العمػمي ،2022مارس  14مؤرخ في  413قػػرار رقـ  -
 540 .............................................................................................................بشػػار -بجامعة طاىػري دمحم والحيػػاة

الذي يحػّدد  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1637، يعّدؿ القرار رقـ 2022مارس  14مؤرخ في  414قػػرار رقـ  -
 541 .............................................................خنشمػة-القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبػاس لغػرور

الذي يحّدد  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1598، يعّدؿ القرار رقـ 2022مارس  14مؤرخ في  415قػػرار رقـ  -
 543 .خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور كّمية اآلداب والّمغاتالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب

الذي يحّدد  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1603، يعّدؿ القرار رقـ 2022مارس  14خ في مؤر  416قػػرار رقـ  -
 544 .خنشمػة-الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة عبػاس لغػروركّمية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ ب

مرسمي  لممركز الجامعي المجمس العممييحػدد القائمة االسمية ألعضػاء  ،2022مارس  14مؤرخ في  417قػػرار رقـ  -
 545 ..........................................................................................................................................تيبازة-عبد هللا

 547 ...لدى جامعة تممساف مجمس كمية العمـويحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  ،2022مارس  15مؤرخ في  418قػػرار رقـ  -
يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية  ،2022مارس  15مؤرخ في  419قػػرار رقـ  -

 549 .............................................................................................................وعموـ التسيير  لدى جامعة تممساف
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يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية  ،2022مارس  15مؤرخ في  420قػػرار رقـ  -
 550 .......................................................................................................وعموـ التسيير لدى جامعة برج بوعريريج

لقسػػـ الصيػدلػػة  ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة2022مارس  16مؤرخ في  421قػػرار رقـ  -
 552 ....................................................................1الجػػزائػػر -الصيػدلػػة بجامعة بف يوسػف بف خػدة الصناعيػػة بكمية

 ، يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػػـ الصيػدلػػة بكمية2022مارس  16مؤرخ في  422ػرار رقـ قػ -
 553 ...........................................................................................1الجػػزائػػر -الصيػدلػػة بجامعة بف يوسػف بف خػدة

المحدد لمقػائمة  2021سبتمبر  20المؤرخ في  961، يعدؿ القرار رقـ 2022مارس  16مؤرخ في  423 قػػرار رقـ -
 554 ..................................................................االسميػػة ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ بجػػامعة غميػػزاف

الذي يحدد القائمة  2021نوفمبر  8المؤرخ في  1188يعدؿ القرار رقـ  ،2022رس ما 16مؤرخ في  424قػػرار رقـ  -
 555 .............................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت

الذي يحدد القائمة  2022جانفي  19المؤرخ في  037رقـ  يعدؿ القرار ،2022مارس  16مؤرخ في  425قػػرار رقـ  -
 557 ..................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

الذي يحدد القائمة  2022جانفي  26المؤرخ في  069يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  16مؤرخ في  426قػػرار رقـ  -
 558 ................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ

حدد القائمة الذي ي 2019جواف  18المؤرخ في  943يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  16مؤرخ في  427قػػرار رقـ  -
 559 ...................................................................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

يحدد القائمة  2019ماي  27المؤرخ في  794يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  17مؤرخ في  428قػػرار رقـ  -
 560 ..................................................ء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحلاالسمية ألعضا

يحدد  الذي 2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  17مؤرخ في  429قػػرار رقـ  -
 561 .....................................................العميا لألشغاؿ العمومية القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية

يحدد القائمة  الذي 2020مارس  10المؤرخ في  209يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  17مؤرخ في  430قػػرار رقـ  -
 562 ................................................................ )والية تممساف( االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

المتضمف تجديد تشكيمة  2019ماي  19المؤرخ في  20يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  21مػؤرخ فػي  19قػػرار رقػـ  -
 564 ..................................................................................لػػدى جامعة التكويف المتواصل لجنة الخدمات االجتماعية

لػػدى الوكالة  يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022مارس  21مػؤرخ فػي  20قػػرار رقػـ  -
 565 ....................................................................................................الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

الذي يحدد  2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  22مؤرخ في  431قػػرار رقـ  -
 566 ...............................................................................القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

الذي يحدد القائمة  2019نوفمبر  5المؤرخ في  1885يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  22مؤرخ في  432ػرار رقـ قػ -
 567 ..........................................................................................اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراس

المدرسة العميا لإلعالـ اآللي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022مارس  22مؤرخ في  433قػػرار رقـ  -
 569 ........................................................................................................................................بسيدي بمعباس

الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا  ،2022مارس  24مؤرخ في  434قػػرار رقـ  -
 570 ........................................................................................................................................لألساتذة بورقمة

لػػدى المدرسة  يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022رس ما 27مػؤرخ فػي  21قػػرار رقػـ  -
 571 ......................................................................................................................الوطنية العميا لمغابات خنشمة
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المركز الجامعي  لػدى يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022رس ما 27مػؤرخ فػي  22قػػرار رقػـ  -
 572 ............................................................................................................................................باتنة –بريكة

الذي يحدد  2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  28في  مؤرخ 435قػػرار رقـ  -
 573 ...........................................................................القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوؼ

االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة  يحدد القائمة ،2022مارس  28مؤرخ في  436قػػرار رقـ  -
 574 ........................................................................................................................الكيربائية والطاقوية بوىراف

يحدد القائمة  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  28مؤرخ في  437قػػرار رقـ  -
 576 ................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

د القائمة الذي يحد 2021جواف  10المؤرخ في  646يعدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  28مؤرخ في  438قػػرار رقـ  -
 577 .................................................االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

"عمـو األرض  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  30مؤرخ في  439قػػرار رقـ  -
 578 ..........................................." لدى الجامعات والمراكز الجامعيةةا" تخصص "جيولوجيا أساسيوالكوف"، فرع "جيولوجي

"عمـو األرض  ، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف2022مارس  30مؤرخ في  440قػػرار رقـ  -
 581 ........................................امعات والمراكز الجامعيةتخصص "جيولوجيا تطبيقية" لدى الج والكوف"، شعبة "جيولوجيا"

، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف"عمـو األرض 2022مارس  30مؤرخ في  441قػػرار رقـ  -
 584 .............................والكوف"، شعبة "جغرافيا وتييئة االقميـ"  تخصص "تييئة االقميـ" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف"عمـو األرض 2022مارس  30مؤرخ في  442قػػرار رقـ  -
 588 ..........................لدى الجامعات والمراكز الجامعيةتخصص "جيومورفولوجيا" والكوف"، شعبة "جغرافيا والتييئة اإلقميـ" 

، يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ميداف "عمـو األرض والكوف"، 2022مارس  30مؤرخ في  443قـ قػػرار ر  -
 592 ...............................شعبة "جغرافيا وتييئة االقميـ " تخصص "طبوغرافيا وجيوماتيؾ" لدى الجامعات والمراكز الجامعية

"عمـو األرض  في ميداف حدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس، ي2022مارس  30مؤرخ في  444قػػرار رقـ  -
لدى الجامعات والمراكز  والكوف"، شعبة "جغرافيا وتييئة االقميـ" تخصص "تسيير االخطار، البيئة واألمف المدني"

 596 .................................................................................................................................................الجامعية
المدرسة  لػدى يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  23قػػرار رقػـ  -

 599 ...................................................................................................................الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية
 600 ..لػدى جامعة األغواط يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  24قػػرار رقػـ  -
المتضمف تجديد تشكيمة  2021ماي  27المؤرخ في  36يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  31مػؤرخ فػي  25قػػرار رقػـ  -

 602 ........................................................المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة لجنة الخدمات االجتماعية لػػدى
رية لدى مدي يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  26قػػرار رقػـ  -

 603 ..........................................................................................................................الخدمات الجامعية مسغانـ
 المدرسة لػدى يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  27قػػرار رقػـ  -

 604 ....................................................................................................................الوطنية العميا لممناجـ والمعادف
 

IV- ــــــقـــــــــــــرراتمالــــ 

بسمؾ  س االختبارات لاللتحاؽيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أسا ،2022جانفي  02مؤرخ في  001مقػػرر رقـ  -
 606  ........................................................................................لجامعة التكويف المتواصل المتصرفيف، رتبة متصرؼ
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بسمؾ  لاللتحاؽ الشياداتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس  ،2022جانفي  06مؤرخ في  042مقػػرر رقـ  -
 606 .......................................................................أستاذ مساعد قسـ "ب" لجامعة الجزائر، رتبة األساتذة المساعديف

، يتضمف وضع ىياكل إدارية بجامعة بجاية تحت تصرؼ مركز البحث 2022جانفي  13مؤرخ في  013مقػػرر رقـ  -
، لتوطيف وحدة البحث في التكامل االقتصادي الدولي وديناميكيات CREAD)نمية )في االقتصاد المطبق مف أجل الت

 607 ....................................................................................................................................................المجاؿ
بجامعة  الشمف، تحت تصرؼ مركز البحث  G)، يتضمف وضع جناح )2022انفي ج 13مؤرخ في  014مقػػرر رقـ  -

،  لتوطيف وحدة البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية CREAD)في االقتصاد المطّبق مف أجل التنمية )
 608 .....................................................................................................................................الجيوية والوطنية

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ األطباء  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -
 610 ...............لمديرية الخدمات الجامعية تبسة العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ األطباء  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -
 610 ................لمديرية الخدمات الجامعية تبسة العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية

يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ جراحي  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -
لمديرية الخدمات الجامعية  األسناف العاميف في الصحة العمومية، رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية

 611 ......................................................................................................................................................تبسة
يمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -

 612 ...............................................................................................رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تبسة
يمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، رتبة  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -

 613 .....................................................................................محاسب إداري رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية تبسة
، رتبة عوف إدارة ةبسمؾ أعواف اإلدار  يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -

 613 ........................................................................................................رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية تبسة
، رتبة عوف إدارة ةيمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ أعواف اإلدار  ،2022جانفي  16مقػػرر مؤرخ في  -

 614 ..................................................................................................................لمديرية الخدمات الجامعية تبسة
يحدد  الذي 2021جواف  14مؤرخ في  472مقرر رقـ ال ، يتضمف تعدؿ2022جانفي  17مؤرخ في  017مقػػرر رقـ  -

 615 ............................................................................تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة البويرة
يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ  ،2022جانفي  20مؤرخ في  63ر رقـ مقػػر  -

 616 ...............................لجامعة تبسة األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية
جل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ يمدد أ ،2022جانفي  20مؤرخ في  64مقػػرر رقـ  -

 617 ..............................لجامعة تبسة األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية
بسمؾ ميندسي  تحاؽيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لالل ،2022جانفي  23مؤرخ في  65مقػػرر رقـ  -

 617 ...............................الجزائر-المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 
بسمؾ ممحقي  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  66مقػػرر رقـ  -

 618 ............................................................الجزائر–رئيسي لإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة  اإلدارة، رتبة ممحق
في اإلعالـ  يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ميندسيف ،2022جانفي  23مؤرخ في  67مقػػرر رقـ  -

 619 ....................................................مديواف الوطني لمخدمات الجامعيةاآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي ل



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   23

 

 

بسمؾ المتصرفيف، رتبة  يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  68مقػػرر رقـ  -
 619 ............................................................................................متصرؼ محمل لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية

مساعدي الميندسيف  يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ،2022جانفي  23مؤرخ في  69مقػػرر رقـ  -
 620 ......................لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية في اإلعالـ اآللي 2في اإلعالـ اآللي،  رتبة مساعد ميندس مستوى 

بسمؾ مساعدي المتصرفيف،  يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  70مقػػرر رقـ  -
 621 ...................................................................................رتبة مساعد متصرؼ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية

تحت تصرؼ الوكالة  1، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة2022جانفي  26مؤرخ في  025مقػػرر رقـ  -
 622 ......................................................................................الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية

، تحت تصرؼ جامعة 1، يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة2022فيفري  06مؤرخ في  048مقػػرر رقـ  -
 URSAD................................... 624 ، قصد توطيف وحدة بحث لدعـ التشخيص الطبي االستشفائي الجامعي3قسنطينة

والمتضمف وضع  2021مارس  28المؤرخ في  174يعدؿ المقرر رقـ  ،2022مارس  13مؤرخ في  119مقػػرر رقـ  -
المناطق القاحمة لتوطيف محطة الرصد  جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني حوؿ

 625 ..................................................................................................................................في األوساط القاحمة
، والم تضمف 2016أفريل  28المؤرخ في  255يعدؿ المقرر رقـ  ،2022مارس  13مؤرخ في  120مقػػرر رقـ  -

ىواري بومديف لمعموـ  إلحاؽ المحطة التجريبية لمبحث حوؿ المناطق الجافة ببني عباس والية بشار التابعة لجامعة
 627 .........................................................................الجافةاطق والتكنولوجيا، بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المن

 

V- املــــنـــاشــيـــــر 

 األّولي بالتسجيل المتعّمق 2022 مارس سنة 31 ىػ الموافق 1443شعباف عاـ  28مؤّرخ في 01  رقـ منشور -
 633 ...............................................................2022 -2023 عيةالجام السنة بعنوافا البكالوري شيادة حاممي وتوجيو

 

VIةـــــــرديـــفـــال والــمـقــــررات راراتـــــــقـــال - 
 647 .......................................................................2022 الثالثي األوؿ ةػػػػػػرديػػػػف راراتػػػػػػػق 

 660 ......................................................................2022 الثالثي األوؿ ةػػػػػػرديػػػػف مػػقػػػررات 
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 2021 سنػػػة ديسمبػػػػر 30 المػػػػوافػػػػػػػق 1443 عػػػاـ األولى جمادػ 25 في مؤّرخ 549-21 رقـ تنفيذؼ مرسوـ، 
 .التكنولوجي والتحػػػػػػػػويل االبتكػػػػػػار لمركػػػػػػز األساسػػػػػي القانػػػػػػػػوف  يحػػػػدد

 

 (2022 جانفي 05الصادرة بتاريخ  02)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ويتمـ يعدؿ، 2022 سػنػػػة مارس 17 الموافق 1443 عاـ شعباف 14 في مػؤرخ 116-22 رقػػػػـ تنفيذؼ مرسوـ 
 بتنظيـ والمتعمق 1984 سنة شتغ 18 الموافق 1404 عػػػاـ القعدة ذؼ 21 في المػؤّرخ 212-84 رقػـ المرسػػوـ
 .وسيرىا والتكنولوجيا لمعموـ وىراف جامعة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ويتمـ يعدؿ، 2022 سػنػػػة مارس 17 الموافق 1443 عاـ شعباف 14 في مػؤرخ 116-22 رقػػػػـ تنفيذؼ مرسوـ 
 1989 سنة غشت أوؿ الموافػػق 1409 عاـ الحجة ذؼ 29 في المؤّرخ 140-89 رقػـ الػتػػنفيذؼ المرسوـ

 .1فيسط جامعة إنشاء والمتضمف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ويتمـ يعدؿ، 2022 سػنػػػة مارس 17 الموافق 1443 عاـ شعباف 14 في مػؤرخ 116-22 رقػػػػـ تنفيذؼ مرسوـ 
 والمتضمف 1998 سنة يونيو 2 الموافق 1419 عػػػاـ صفر 7 في لمػػؤّرخا 189-98 رقػـ التنفيػػذؼ المرسوـ
 .بومرداس جامعة إنشػاء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 ويتمـ يعدؿ، 2022 سػنػػػة مارس 17 الموافق 1443 عاـ شعباف 14 في مػؤرخ 116-22 رقػػػػـ تنفيذؼ مرسوـ 
 والمتضمف 2016 سنػػػة مايو 23 الموافق 1437 عػػػاـ شعباف 17 في المؤّرخ 146-16 رقػـ نفيذؼالت المرسوـ
 .)باتنة والية( ببريكػػػة الجامعي المركز إنشػػػػػاء

 

 (2220 مارس 20الصادرة بتاريخ  20)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الوزارؼ  القرار ويتّمـ يعّدؿ، 2021 سنػػػػػة يونيو 9 الموافػػػػػػػػػق 1442 عاـ شّواؿ 28 في مؤرخ مشترؾ وزارؼ  قرار 
 مناصب تعداد يحّدد الذؼ 2011 سنة يونيو 2 لموافقا 1432 عاـ نيةالثا جمادػ 30 في المؤّرخ المشترؾ
 بعنواف الخدمات أو الصيانة أو الحفع نشاطات في العامميف باألعواف الخاص العقد ومدة وتصنيفيا الشغل

 .الجامعات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الوزارؼ  القرار ويتّمـ يعّدؿ، 2021 سنػػػػػة يونيو 9 الموافػػػػػػػػػق 1442 عاـ شّواؿ 28 في مؤرخ مشترؾ وزارؼ  قرار 
 مناصب تعداد يحّدد الذؼ 2011 سنة يونيو 2 لموافقا 1432 عاـ الثانية جمادػ 30 في المؤّرخ المشترؾ
 بعنواف الخدمات أو الصيانة أو الحفع نشاطات في العامميف باألعواف الخاص العقد ومدة وتصنيفيا الشغل

 المراكز الجامعية.
 (0222 جانفي 17الصادرة بتاريخ  05)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2022/A2022002.pdf
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 القرار يعّدؿ، 2021 سنة أكتوبر 25 الموافق 1443 عاـ األوؿ ربػػيع 18 فػي مػػؤرخ مػػشػتػػرؾ وزارؼ  قػػرار 
 تػعػػداد يػػحػّدد الػػذؼ 2015 سػنػة ػػشػػتغ 30 الموافق 1436 عاـ القعدة ذؼ 15 في المؤّرخ المشترؾ الوزارؼ 

 أو الػػصػيػػػانػػػػة أو الػػحفػػػع نشػػاطػػات فػي الػػعػػامػمػيف بػػاألعػػواف الخػاص الػعػػقػػد ومػػدة وتصػنػيػفػػيا الػشػػغػػل مػػنػاصػػب
 .لمبحث الموضوعاتية الوكاالت بعنواف الخػػدمػات

 (2022 جانفي 20الصادرة بتاريخ  06)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 الػػبػػرامػػػج يػػحػػدد ،2021 سػنػػة ػػػوفػمػبػػػرن 7 لػػمػػوافػػقا 1443 عاـ الثاني ربيع 2 في مؤرخ مشترؾ وزارؼ  قرار 
 شيػػادة لػػنػيػػل والتوجيو والتدرج التقييـ كيفيات وكذا" فضائية تػػقنػػيػات"و" جيوديزية عموـ" لشعبتي البيداغوجية

 .الفضائية والتقنيات الجيوديزية لمعموـ العميا الػػوطنػيػػػة بػػالمػػدرسػػة الػػثػػانػػي الػػطػػػور
 

 (2022 جانفي 31الصادرة بتاريخ  08)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ويتمـ يعدؿ، 2022 سنػػػػة جانفي 19 الموافق 1443 عاـ الثانية مادػج 16 في مؤّرخ مشترؾ وزارؼ  قرار 
 تعداد يحدد الذؼ 2011 سنة أكتوبر 13 الموافق 1432 عاـ القعدة ذؼ 15 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار

 الخدمات أو الصيانة أو الحفع نشاطات في امميفالع باألعواف الخاص العقد ومدة وتصنيفيا الشغل مناصب
 .التكنولوجي والتطوير العممي لمبحث العامة المديرية بعنواف

 

 (2022 فيفري  28الصادرة بتاريخ  12)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ويتّمـ يعّدؿ، 2021 سنة وفمبرن 20 الموافق 1443 عاـ الػػثػػانػػػي ربػػيػػع 15 فػي مػػػػػػػؤّرخ مػػػػشتػػػػػرؾ وزارؼ  قرار 
 والمتضمػػف 2004 سنػػة ديسمبػػر 22 الموافػػػق 1425 عاـ القعدة ذؼ 10 في المػػؤّرخ المشتػػرؾ الوزارؼ  القرار
 .ومشتمالتيا ليا التابعة الجامعية اإلقامات وقائمة مقرىا وتػحديد الجامعية الخدمات مديريات إنشاء

 

 (0222 مارس 02الصادرة بتاريخ  14)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 25 في المؤّرخ القرار يعّدؿ، 2021 سنة ديسمبر 15 لموافقا 1443 عاـ األولى جمادػ 10 في مؤّرخ قرار 
 التعميـ لوزارة لمصفقات القطاعية الّمجنة تشكيمة ديحدّ  الذؼ 2015 سنة يسمبرد 7 الموافق 1437 عاـ صفر
 .العممي والبحث العالي

 

 (2022 جانفي 25الصادرة بتاريخ  07)الجريدة الرسمية العدد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ؿ ويتمـ القرار الوزاري المشترؾ المؤرخ يعد 2022جانفي  19وزاري مشترؾ مؤرخ في قرار 
 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل  2011أ كتوبر 13الموافق  1432ذي القعدة  15في 

 وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات
 بعنواف المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي 

 

 لوزير األوؿ،إف ا
 ووزير المالية،

 ووزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2007 سنة سبتمبر 29الموافق  1428 عاـ رمضاف 17المؤرخ في  308-07بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

ة الذؼ يحدد كيفيات توظيف األعواف المتعاقديف وحقوقيـ وواجباتيـ والعناصر المشكمة لرواتبيـ والقواعد المتعمق
 .منو 8بتسييرىـ وكذا النظاـ التأديبي المطبق عمييـ، السيما المادة 

، 2021 سنة جويمية 7الموافق  1442 عاـ ذؼ القعدة 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

، 1995 سنة فيفرؼ  15الموافق  1415 عاـ رمضاف 15المؤرخ في  54-95بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير المالية

، 2008 سنة أفريل 28الموافق  1424 عاـ صفر 26المؤرخ في  251-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

 ،2013 سنة جانفي 30الموافق  1434 عاـ ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ،2014 سنة جويمية 3الموافق  1435 عاـ رمضاف 5المؤرخ في  193-14بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .صالح اإلدارؼ الذؼ يحدد صالحيات المدير العاـ لموظيفة العمومية واإل

، الذؼ 2011 سنة أكتوبر 13الموافق  1432 عاـ ذؼ العقدة 15بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفيا ومدة العقد الخاص باألعواف العامميف في نشاطات الحفع أو الصيانة أو 

 .وير التكنولوجيالخدمات بعنواف المديرية العامة لمبحث العممي والتط
 

 روف ي ػقػػػػػرّ 
 

 1432 عاـ ذؼ العقدة 15تعدؿ وتتمـ أحكاـ المادة األولى مف القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  المادة األولى:
 ، والمذكور أعاله كما يمي:2011 سنة أكتوبر 13الموافق 

 رمضاف 17المؤرخ في  308-07مف المرسوـ الرئاسي رقـ  8: تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى"
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد مناصب  2007 سنة سبتمبر 29الموافق  1428 عاـ

الشغل المطابقة لنشاطات الحفع أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفيا وكذا مدة العقد الخاص باألعواف 
لعممي والتطوير التكنولوجي، طبقا العامميف في الصيانة أو الخدمات بعنواف المديرية العامة لمبحث ا

 ":لمجدوؿ اآلتي
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 منصب الشغل

  التعداد حسب طبيعة عقد العمل
 التعداد

(1+2) 

 التصنيف
 عقد غير محدد المدة

(01) 
 عقد محدد المدة

(02) 
 الرقـ الصنف

 اإلستداللي
 التوقيت الجزئي الكامل التوقيت الجزئي التوقيت التوقيت الكامل

 348 7 2 - - - 2 ة مف المستوى الثانيعوف وقاي
 288 5 8 - - - 8 عوف وقاية مف المستوى األوؿ

سائق سيارة مف المستوى الثالث 
 ورئيس حضيرة

1 - - - 1 4 263 

 240 3 3 - - - 3 عامل ميني مف المستوى الثاني
 219 2 5 - - - 5 سائق سيارة مف المستوى األوؿ
 200 1 2 - - - 2 عامل ميني مف المستوى األوؿ

 200 1 5 - - - 5 حارس
   26 - - - 26 المػػجػمػػوع العػػػػػاـ

 

 ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :2المػادة 
 

 2022جانفي  19حرر بالجزائر في 
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي                                                                                وزير المالية             
 عبد الباقي بف زياف                                                                                      أيمف عبد الرحماف         

 

 عف الوزير األوؿ
 وبتفويض منو

 ظيفة العمومية واإلصالح اإلداري المدير العاـ لمو 
 بوشمػاؿب.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة عنابة، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84ـ  رقـ بمقتضى المرسو  -
 .والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

، 2021يوليو سنة   7 الموافق 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضا

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  465-97بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المؤسسات االستشفائية المتخصصة وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
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مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لصحة وتغيير تسميتياحث في عمـو االمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمب

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  27طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
لمؤسسة االستشفائية المتخصصة )مستشفى األمراض العقمية الرازؼ( والمؤسسة االستشفائية بيف جامعة عنابة، ا

 .المتخصصة )مستشفى األمراض العقمية جبل الوحش(
 

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة عنابة، المؤسسة 2013ارس سنة م 17الموافق 

االستشفائية المتخصصة )مستشفى األمراض العقمية الرازؼ( والمؤسسة االستشفائية المتخصصة 
 )مستشفى األمراض العقمية جبل الوحش(، بعنواف "عمـ الربوتات والذكاء االصطناعي لصحة األطفاؿ".

 تكوف جامعة عنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "تطبيق الذكاء االصطناعي في رعاية األطفاؿ  :3المادة 

 المصابيف بطيف التوحد".
ئية المتخصصة )مستشفى األمراض العقمية الرازؼ( يكّمف السادة مدراء جامعة عنابة، المؤسسة االستشفا :4المادة 

والمؤسسة االستشفائية المتخصصة )مستشفى األمراض العقمية جبل الوحش(، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.

 

 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 الصحة وزير                                                                   ير التعميـ العالي والبحث العمميوز 

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أ. بف بوزيد عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة تممساف، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

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

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .اء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنش1989
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، 1997سمبر سنة دي 2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممي، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7حث وسيرىا، السيما المادة ة الب، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرق2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمب

 16لموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة ا -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف 2020جانفي  9طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .مركز االستشفائي الجامعي لتممسافجامعة تممساف وال

 

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7اـ المادة طبقا ألحك المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة تممساف والمركز 2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائي الجامعي لتممساف بعنواف "الذكاء االصطناعي لمتأىيل الطبي".
 ساف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله.تكوف جامعة تمم :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "الذكاء االصطناعي مف أجل إعادة التأىيل:  :3المادة 

 تقييـ تطور القدرات الحركية أثناء تماريف إعادة التأىيل عمى التقويـ الروبوتي".
دة مدير جامعة تممساف والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لتممساف، كل فيما يخصو يكّمف السا :4المادة 

 بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.
 

 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 الصحة وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أ. بف بوزيد عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة قسنطينة، 2022 فيفري  03 رؾ مؤّرخ فيقرار وزاري مشت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ  رقـ  -
 .دؿ والمتمـوسيرىا، المع 1والمتعمق بتنظيـ جامعة قسنطينة
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، 2021يوليو سنة   7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

الموافق أوؿ يوليو سنة  1428جمادػ الثانية عاـ  16المؤرخ في  209-07وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .اء المؤسسة االستشفائية لديدوش مراد، والية قسنطينة، وتنظيميا وسيرىا، والمتضمف إنش2007

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما 2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا

 16ـ الصحة المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عمو  -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي بيف 2020جانفي  8طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 ، والمؤسسة االستشفائية ديدوش مراد.1جامعة قسنطينة

 

 رافي ػقػػػػػرّ  
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13التنفيذؼ رقـ  مف المرسوـ 7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة قسنطينة 2013مارس سنة  17الموافق 

 والمؤسسة االستشفائية ديدوش مراد بعنواف "التقنيات الجديدة في خدمة الصحة العمومية".
 إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. مؤسسة 1تكوف جامعة قسنطينة  :2المادة 
تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروعي البحث العممي المتعمقيف "تقييـ خصائص المبيدات الحيوية لمنحاس  :3المادة 

وأثرىا عمى الحد مف العدوػ المرتبطة بالرعاية مف خالؿ التعمـ اإلحصائي ومعالجة اإلشارات" و"عمـ 
ب في المتبرعمة الكيسية س ب، االستكشاؼ والتنبؤ متعدد األبعاد بواسطة استخداـ األوبئة والتسب

 .الشبكات العصبية االصطناعية"
والمدير العاـ لممؤسسة االستشفائية ديدوش مراد، كل فيما يخصو  1يكّمف السادة مدير جامعة قسنطينة :4المادة 

 عميـ العالي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت
 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 الصحة وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ. بف بوزيد عبد الرحماف                      أ.د عبد الباقي بف زياف                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى المؤسسة ، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 االستشفائية الجامعية لوىراف

 

 مي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العم
 ،الصحةووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف

غشت سنة  13الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  14المؤرخ في  270-03وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ف إنشاء المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف وتنظيميا وسيرىا، والمتضم2003

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

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -
 .منو  7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة 

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

تكنولوجي ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير ال2020فيفرؼ  24طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 لوىراف.والمؤسسة االستشفائية الجامعية  1بيف جامعة وىراف

 

 ي ػقػػػػػّرراف
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمؤسسة  1راف ، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وى، المذكور أعاله2013مارس سنة  17الموافق 

 االستشفائية الجامعية لوىراف بعنواف "نظاـ ذكي لممساعدة في اتخاذ القرار مخصص لميقظة الصيدالنية".
 تكوف المؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
لبحث العممي المتعمق "وضع نظاـ ذكي لمراقبة، تنبؤ وتحميل التأثيرات تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع ا :3الماذة 

 الجانبية لدواء ما".
والمدير العاـ لممؤسسة االستشفائية الجامعية لوىراف، كل فيما يخصو  1يكّمف السادة مدير جامعة وىراف :4المادة 

 حث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 الصحة وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ. بف بوزيد عبد الرحماف      أ.د عبد الباقي بف زياف                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 1يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة البميدة، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،الصحةووزير 

، 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85بمقتضى المرسـو رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والتقني، المعدؿ والمتمـ

، والمتضمف 1988مارس سنة  22الموافق  1408شعباف عاـ  4المؤرخ في  61-88وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .تطورة، المعدؿ والمتمـإنشاء مركز تنمية التكنولوجيات الم

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

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1إنشاء جامعة البميدة  ، والمتضمف1989

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

نوفمبر سنة  21الموافق  1432ؼ الحجة عاـ ذ 25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -
 .منو  7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتضمف إعادة ت

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

والتطوير التكنولوجي بيف  ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي2020فيفرؼ  2طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
، مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني والمركز االستشفائي 1جامعة البميدة

 .الجامعي لمدويرة
 رافي ػقػػػػػرّ 

 1434اـ جمادػ األولى ع 5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، مركز 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة البميدة 2013مارس سنة  17الموافق 

تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني والمركز االستشفائي الجامعي 
 يفي".لمدويرة بعنواف "الواقع االفتراضي، الواقع المعزز وا عادة التأىيل الوظ

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة البميدة :2المادة 
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تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "محاكاة رقمية وبيئات افتراضية غامرة: التطبيق  :3المادة 
 في الميداف الطبي". عمى إعادة التأىيل الوظيفي وكذا المساعدة في الممارسة والتدريب

، مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث في اإلعالـ العممي 1يكّمف السادة مدراء جامعة البميدة :4المادة 
والتقني والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لمدويرة، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر 

 الي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.في النشرة الرسمية لمتعميـ الع
 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 الصحة وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ. بف بوزيد عبد الرحماف              أ.د عبد الباقي بف زياف                                                    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى المركز ، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 االستشفائي الجامعي لعنابة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ،لصحةاووزير 

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ  رقـ  -
 .والمتعمق بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

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

، 1997ديسمبر سنة  2الموافق  1418شعباف عاـ  2المؤرخ في  467-97وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد قواعد إنشاء المراكز االستشفائية الجامعية وتنظيميا وسيرىا، المتمـ

نوفمبر سنة  21فق الموا 1432ذؼ الحجة عاـ  25المؤرخ في  11-379وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
صالح المستشفيات2011  .، الذؼ يحدد صالحيات وزير الصحة والسكاف وا 

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو  7، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرىا، السيما المادة 2013

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعات

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020فيفرؼ  24طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 .بيف جامعة عنابة والمركز االستشفائي الجامعي لعنابة

 

 رافي ػقػػػػػرّ 
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 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة عنابة والمركز 2013مارس سنة  17الموافق 

 ستشفائي الجامعي لعنابة بعنواف "مشروع زرع بروسث".اال
 يكوف المركز االستشفائي الجامعي لعنابة مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشروع البحث العممي المتعمق "إدخاؿ طقـ األسناف الكامل المثبت بتكنولوجيا :3المادة 

 عمى مستوػ قسـ تركيب األسناف مركز االستشفائي الجامعي عنابة".  Mc Gillزراعة األسناف وفقا لمفيـو
يكّمف السادة مدير جامعة عنابة والمدير العاـ لممركز االستشفائي الجامعي لعنابة، كل فيما يخصو بتنفيذ  :4المادة 

 ي والبحث العممي والنشرة الرسمية لمصحة.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العال
 

 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 الصحة وزير                                                                   وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ. بف بوزيد عبد الرحماف             أ.د عبد الباقي بف زياف                                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى مركز، 2022 فيفري  03 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 البحث والتطوير لػمجمع صيداؿ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ناعة الصيدالنية،ووزير الص

، المتضمف 1977يناير سنة  23الموافق  1397صفر عاـ  3المؤرخ في  6-77بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .المصادقة عمى القانوف األساسي لممؤسسة االشتراكية المسماة "الصيدلية المركزية الجزائرية"، المعدؿ

، والمتعمق 1985أبريل سنة  13الموافق  1405رجب عاـ  22المؤرخ في  74-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .بتغيير تسمية مؤسسة "الصيدلية المركزية الجزائرية"

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

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعدؿ والمتمـ1، والمتضمف إنشاء جامعة البميدة1989

يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ2003

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممي، الذؼ يحدد صالحيات وز 2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7وسيرىا، السيما المادة  بحث، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة ال2013

، 2020سبتمبر سنة  29الموافق  1442صفر عاـ  11المؤرخ في  20-271وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .صالحيات وزير الصناعة الصيدالنيةالذؼ يحدد 
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، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .مف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة وتغيير تسميتياالمتض

 16وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة المؤرخ في  -
 .2020نوفمبر سنة 

البحث العممي والتطوير التكنولوجي ، المتعمقة بالتعاوف في مياديف 2020سبتمبر  28طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
 وجامعة جيجل. 1بيف مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ، جامعة البميدة

 

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ه، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف مركز البحث والتطوير ، المذكور أعال2013مارس سنة  17الموافق 

 وجامعة جيجل بعنواف "سػمػػيػػة الػشػوائػب". 1لػمػجمع صيداؿ، جامعة البميدة 
 يكوف مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله.: 2المادة 
از مشروع البحث العممي: "التأىيل السمي لمشوائب في بعض المواد األولية ذات تكمف فرقة البحث بإنج :3الماذة 

 االستخداـ الصيدالني".
، جامعة جيجل والسيدة مديرة مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ، 1يكّمف السادة مدراء جامعة البميدة  :4المادة 

مية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرس
 الرسمية لمصناعة الصيدالنية.

 2022فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 الصناعة الصيدالنية وزير                                                               وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الرحماف لطفي جماؿ بف باحمد. د                                                               أ.د عبد الباقي بف زياف               
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 1باتنة لدى جامعة

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤّرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419 محـر عاـ 6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب 2003

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

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

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

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

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

 .1جامعة باتنة
 األولى أعاله، كاآلتي: تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة :2المادة 

 ،1 جامعة باتنة -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 رة بالبحث،استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباش -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ 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.  -

  وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي: فرع صيانة 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي
 بف عبد الرحمافيمف أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة بجاية

 

 ،المالية وزيرإّف 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،و 
 2021نة يوليو س 7 الموافق 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ت وزير الماليةالذؼ يحّدد صالحيا
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم
 1998يوليو سنة  07الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤّرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ا وسيرىا، السّيما المادة لح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميالذؼ يحّدد مياـ المصا
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
رة التعميـ العالي والبحث اعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزاالمجنة القطوبعد االطالع عمى رأؼ  -

 العممي.
 ي ػقػػػػػّرراف

 

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

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

 جامعة بجاية، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2لحاضنة مف فرعيف اثنيف )تتكوف ا :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
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 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
ستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واال -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا  :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أيمف بف عبد الرحماف                                         أ.د عبد الباقي بف زياف                         

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى جامعة بسكرة
 

 ،المالية وزيرإّف 
 ميـ العالي والبحث العممي،وزير التعو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .صالحيات وزير المالية الذؼ يحّدد
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم
 1998يوليو سنة  07الموافق  1419وؿ عاـ ربيع األ 13المؤّرخ في  219-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بسكرة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .منو 12ا وسيرىا، السّيما المادة الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيمي
 2013يناير سنة  30موافقال 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
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 رافي ػقػػػػػرّ 
 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12ـ التنفيذؼ رقـ مف المرسو  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 

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

 جامعة بسكرة، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 يق فكرتو،مساعدة صاحب المشروع عمى تحق -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ 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.  -

 فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي : 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022 فيفري  14 يقرار وزاري مشترؾ مؤّرخ ف

 لدى جامعة البويرة
 

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

 .، المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حيات وزير الماليةالذؼ يحّدد صال
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 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاف نتائج البحث والتنموالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثمي

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ الػتػنفػيذؼ رقـ  -
 .جامعة البويرة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء 

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

 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 

كنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير الت -
 .العممي

 رافي ػقػػػػػرّ 
 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 
 جامعة البويرة.

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

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 ة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي:فرع ىندس 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
ية إنشاء تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غا -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أيمف بف عبد الرحماف      أ.د عبد الباقي بف زياف                                                            

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة الجمفة

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤّرخ في 09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2خ في المؤر  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيا
وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 

 1433اـ رمضاف ع 2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 

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

 جامعة الجمفة، -
 نمية التكنولوجية،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والت -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
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ثبات إمكانية تطبيق ا -  لفكرة في المدػ 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.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 تصرؼ الحاضنة، صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كة لمبحث تسّمى "الحاضنة" يتضمف إنشاء مصمحة مشتر ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى جامعة غرداية
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتن
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤّرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   45

 

 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 

 جامعة غرداية.
 رة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكو  :2المادة 

 جامعة غرداية، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 ذؼ صمة مباشرة بالبحث،استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ  -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ 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.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

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

 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة جيجل

 

 ،المالية وزيرإّف 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،و 
 2021يوليو سنة  7 فقالموا 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998يو سنة ما 3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
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يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤّرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـ 2003

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

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

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

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

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

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

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

 جامعة جيجل، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3 المادة
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ  -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أيمف بف عبد الرحماف                                                    أ.د عبد الباقي بف زياف              

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة معسكر

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يةالذؼ يحّدد صالحيات وزير المال
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  07المؤّرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ الػتػنفػيذؼ رقـ  -

 .متّمـء جامعة معسكر، المعّدؿ والوالمتضمف إنشا
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ا وسيرىا، السّيما المادة الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيمي
 2013يناير سنة  30الموافق 1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
رة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزا -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 

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

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

 معسكر،جامعة  -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 عمى تحقيق فكرتو،مساعدة صاحب المشروع  -
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ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ 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.  -

 ما يأتي: فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف ب 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 مؤّرخ فيقرار وزاري مشترؾ 

 لدى جامعة مستغانـ
 

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

 .الحكومة، المعّدؿ والمتضمف تعييف أعضاء
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطن
 1998يوليو سنة  07الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤّرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424ادػ الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12التكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي و 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي  -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 
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 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 

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

 جامعة مستغانـ، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
فقتيـ إلى غاية إنشاء تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرا -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسم :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أيمف بف عبد الرحماف                  أ.د عبد الباقي بف زياف                                                

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى جامعة سكيكدة
 

 ،المالية وزيرإّف 
 ممي،وزير التعميـ العالي والبحث العو 
 2021يوليو سنة  7 الموافق 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنم
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سبتمبر  18وافق الم 1422جمادػ الثانية عاـ  30ذؼ  المؤّرخ في 272-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة سكيكدة، المعّدؿ والمتّمـ 2001سنة 

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

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

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

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

 رافي ػقػػػػػرّ 
 

 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12ـ مف المرسـو التنفيذؼ رق 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 

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

 جامعة سكيكدة، -
 طنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،الوكالة الو  -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد،ا -  نتقاء وا 
تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء  -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 تجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة،صيانة ال -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

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

 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 
 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى جامعة سوؽ أىراس

 

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

 .ؿالمعدّ  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14ؤّرخ في الم 245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة سوؽ أىراس
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ادة الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما الم
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لي والبحث وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العا -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 

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

 جامعة سوؽ أىراس.
 تي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحاضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات ال :2المادة 

 جامعة سوؽ أىراس، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
  بما يأتي:فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
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ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء  -

 المؤسسة،
 ة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة. متابع -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  الشعبية.ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية  :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 افأ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحم

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة" ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى جامعة سيدي بمعباس
 

 ،المالية وزيرإّف 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،و 
 2021يوليو سنة  7الموافق 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21ـ بمقتضى المرسـو الرئاسي رق -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29 المؤّرخ في 141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والت
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433ضاف عاـ رم 2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 
 2013يناير سنة  30الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وزير ال
وبعد االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 
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 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21لموافق ا

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

 جامعة سيدؼ بمعباس، -
 تنمية التكنولوجية،الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث وال -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق  -  الفكرة في المدػ 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.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 ت تصرؼ الحاضنة،صيانة التجييزات العممية الموضوعة تح -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"يتضمف إنشاء مصمحة مشت، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 لدى المركز الجامعي بتيبازة 
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نولوجية وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتك
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الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426 رجب عاـ 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤّرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة، المتّمـ

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

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

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

 رافي ػقػػػػػرّ 
 1433رمضاف عاـ  2 المؤرخ في 293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  لمادة األولى:ا

والمذكور أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ  2012يوليو سنة  21الموافق 
 المركز الجامعي بتيبازة.

 ضنة المذكورة في المادة األولى أعاله، كاآلتي:تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفًا بالنسبة لمحا :2المادة 
 المركز الجامعي بتيبازة، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –الشركاء االجتماعيوف  -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 رافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث،استقباؿ وم -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البعيد، -  انتقاء وا 
تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء  -

 المؤسسة،
 شأة مف طرؼ الحاضنة. متابعة تطور المؤسسات المن -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 ضماف أمف الموقع والتجييزات العممية. -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيئر حرر بالجزا

 المالية وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء مصمحة مشتركة لمبحث تسّمى "الحاضنة"، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في
 لدى المركز الجامعي بالنعامة 

 

 ،المالية وزيرإّف 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،و 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26خ في المؤر  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،المعّدؿ
 1995فبراير سنة  15الموافق  1415رمضاف عاـ  15المؤرخ في  54-95وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير المالية
 1998مايو سنة  3الموافق  1419محـر عاـ  6في المؤرخ  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية والتكنولوجية وتنظيميا وسيرىا
 2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عاـ 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .الخاصة بتنظيمو وسيره الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد
 2010سبتمبر سنة  09الموافق  1431رمضاف عاـ  30 المؤّرخ في 205-10وبمقتضى المرسـو الػتػنفػيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدؿ والمتّمـ
 2012يوليو سنة  21الموافق  1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحّدد مياـ المصالح المشتركة لمبحث العممي والتكنولوجي وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 
 2013يناير سنة   30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
االطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد  -

 .العممي
 رافي ػقػػػػػرّ 

 

 1433رمضاف عاـ  2المؤرخ في  293-12مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ر أعاله، تنشأ مصمحة مشتركة لمبحث في شكل حاضنة لدػ والمذكو  2012يوليو سنة  21الموافق 

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

 المركز الجامعي بالنعامة، -
 الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، -
 االقتصاديوف. –لشركاء االجتماعيوف ا -

 (:2تتكوف الحاضنة مف فرعيف اثنيف ) :3المادة 
 :فرع ىندسة إدارة األعماؿ، ويكمف بما يأتي 

 استقباؿ ومرافقة مشروع ابتكارؼ ذؼ صمة مباشرة بالبحث، -
 مساعدة صاحب المشروع عمى تحقيق فكرتو، -
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ثبات إمكانية تطبيق الفكرة في المدػ البع -  يد،انتقاء وا 
تقديـ الدعـ ألصحاب المشاريع في مجاؿ التكويف واالستشارة والتمويل مع مرافقتيـ إلى غاية إنشاء  -

 المؤسسة،
 متابعة تطور المؤسسات المنشأة مف طرؼ الحاضنة.  -

  :فرع صيانة وأمف التجييزات العممية، ويكمف بما يأتي 
 صيانة التجييزات العممية الموضوعة تحت تصرؼ الحاضنة، -
 أمف الموقع والتجييزات العممية. ضماف -

  ينشر ىذا القرار في الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :4المادة 
 2022فيفري  14 فيحرر بالجزائر 

 ليةالما وزير                                                                 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف                                                                  أيمف بف عبد الرحماف

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1وىرافيتضمف إنشاء فرقة بػحث مػختمطة لدى جامعة ، 2022 فيفري  14 قرار وزاري مشترؾ مؤّرخ في

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 ووزير الصناعة،

 وزير السكف والعمراف والمدينة،
 .ووزيرة البيئة

، 1983مارس سنة  5الموافق  1403جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  167-83بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز الدراسات واالنجاز في التعمير بوىراف

، 1984مارس سنة  24الموافق  1404جمادػ الثانية عاـ  21المؤرخ في  75-84ى المرسوـ رقـ وبمقتض -
 .المتضمف إنشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصمب

، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .عدؿ والمتمـوسيرىا، الم 1والمتعمق بتنظيـ جامعة وىراف 

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

، 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  215-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .كز لمبحث العممي والتقني في عمـ االنساف االجتماعي والثقافي، المعدؿ والمتمـوالمتضمف إحداث مر 

، 2002مايو سنة  20الموافق  1423ربيع األوؿ عاـ  7المؤرخ في  175-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لمنفايات وتنظيميا وعمميا

غشت سنة  17الموافق  1423جمادػ الثانية عاـ  8المؤرخ في  262-02وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، والمتضمف إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، المتمـ2002

، 2005سبتمبر سنة  26الموافق  1426شعباف عاـ  22المؤرخ في  375-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .متغيرات المناخية وتحديد مياميا وضبط كيفيات تنظيميا وسيرىا، المتمـوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية ل
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الموافق أوؿ يوليو سنة  1429جمادػ الثانية عاـ  27المؤرخ في  08-189وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير السكف والعمراف والمدينة، المعدؿ والمتمـ2008

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

مارس سنة  17الموافق  1434جمادػ األولى عاـ  5المؤرخ في  109-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 7رىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسي2013

نوفمبر سنة  30الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  14المؤرخ في  20-357وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير البيئة2020

ديسمبر سنة  23الموافق  1442جمادػ األولى عاـ  8المؤرخ في  20-393وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ؼ يحدد صالحيات وزير الصناعة، الذ2020

، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا

ث في العمـو والتكنولوجيا المؤرخ في وبعد االطالع عمى الرأؼ المطابق لممجمس العممي لموكالة الموضوعاتية لمبح -
 .2020سبتمبر سنة  30و 29

، المتعمقة بالتعاوف في مياديف البحث العممي والتطوير التكنولوجي 2020مارس  16طبقا لالتفاقية المبرمة في  -
نجاز ، مركز البحث العممي والتقني في عمـ االنساف االجتماعي والثقافي، مركز الدراسات واال1بيف جامعة وىراف

في التعمير بوىراف، مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصمب، الوكالة الوطنية لمنفايات، المركز الوطني 
 .لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء والوكالة الوطنية لمتغيرات المناخية

 

 ف ور ي ػقػػػػػرّ 
 

 1434جمادػ األولى عاـ  5ي المؤرخ ف 109-13مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  7طبقا ألحكاـ المادة  :المادة األولى
، مركز 1، المذكور أعاله، تنشأ فرقة بحث مختمطة بيف جامعة وىراف2013مارس سنة  17الموافق 

البحث العممي والتقني في عمـ االنساف االجتماعي والثقافي، مركز الدراسات واالنجاز في التعمير 
طنية لمنفايات، المركز الوطني بوىراف، ومؤسسة البناء لصناعة الحديد والصمب، الوكالة الو 

لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء والوكالة الوطنية لمتغيرات المناخية، بعنواف "مدينة مستدامة والتنمية 
 البيئية: مف الجوار البيئي إلى حماية المحيطات".

 مؤسسة إلحاؽ فرقة البحث المنشأة في المادة األولى أعاله. 1تكوف جامعة وىراف :2المادة 
 تكمف فرقة البحث بإنجاز مشاريع البحث العممي التالية: :3مادة ال

 مشروع: "التعميـ مف أجل التنمية المستدامة"، -
 مشروع: "صناعة الورؽ: مف المواد الخاـ إلى معالجة النفايات"، -
 مشروع: "التعميـ مف أجل المرونة البشرية والمادية واإلقميمية". -
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، مركز البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف االجتماعي والثقافي، 1ة وىرافيكّمف السادة مدراء جامع :4المادة 
مركز الدراسات واالنجاز في التعمير بوىراف، ومؤسسة البناء لصناعة الحديد والصمب والمدراء العاموف 

ية لمنفايات، لوكالة الوطنالموكالة الوطنية لمتغيرات المناخية، لممركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، 
كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي والنشرة 

 الرسمية لمصناعة والنشرة الرسمية لمسكف والعمراف والمدينة والنشرة الرسمية لمبيئة.
 2022مارس  14 فيحرر بالجزائر 

 الصناعة وزير                                                                  وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أحمد زغدار                                                                         أ.د عبد الباقي بف زياف 

 
 وزيرة  البيئة                                                                      السكف والعمراف والمدينةوزير 
 د. سامية موالفي                                                                          دمحم طارؽ بمعريبي         

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ

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

﴿﴾ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ،،،،،،ـــــــــــــــــــــــــ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2022 جانفي 03مؤرخ في  001قـ قػػرار ر 
 الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .متضمف إنشاء جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـوال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424انية عاـ جمادػ الث 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الرياضيات  2013أكتوبر  7المؤرخ في  763وبمقتضى القرار رقـ  -
 .واإلعالـ اآللي لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدػ جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا.
عضاء مجمس كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي لدػ جامعة وىراف لمعمـو تحدد القائمة اإلسمية أل :2الػػػمػادة 

 والتكنولوجيا في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 

                                              

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ألعضاء مجمس كمية الذي يحدد القائمة االسمية 2022جانفي  03 المؤرخ في 001 ممحق بالقرار رقـ
 الرياضيات واإلعالـ اآللي لدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا

 الصفة المقب واإلسـ
 عميد الكمية، رئيسا جبار بشير  -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية فيزازؼ حضرية  -
 الرياضياترئيس قسـ  تممساني منير -
 االعالـ اآللي رئيس قسـ  تممساني رضواف -
 بحث مديرة مخبر رةبف عمراف نصي -
 اإلعالـ اآللي ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بمقاضي خالد  -
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 اإلعالـ اآلليممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  يجور حياة -
 الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بف عيسى الشريف أميف  -
 الرياضياتممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شيرزاد حراث  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف راشدؼ عبد الكريـ خميل  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف موساتي عمر -
 اتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدم بمميمود ليمى رقية  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعدؼ نعيمة -
 الرياضياتممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  مودف رواف  -
 اإلعالـ اآلليممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  تيامي بمقاسـ  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنػة العمميػة ،2022 جانفي 03مؤرخ في  002قـ قػػرار ر 
 لقسػػـ المغػة الفرنسيػة بكمية اآلداب والمغات بجامػعة غػرداية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021ليو سنة يو  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14خ في المؤر  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2021نوفمبر  16غرداية المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية.

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية بكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية، :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذؼ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 عبد الباقي بف زياف أ.د
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العممػية 2022جانفي  03مؤرخ في ال 002 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 ة الفرنسيػة بكمية اآلداب والمغات بجامػعة غػردايةلقسػػـ المغػ

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صالح حداب 1
 رئيس القسـ سعيد عمور 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عز الديف روباش 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صافية سيراج 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمر أوالد أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" يـ بف رحاؿمر  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حدة شنيني 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" محمود تواتي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ناريماف أمينة مزارؼ  9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجنػة العمميػةيحدد القائمة  ،2022 جانفي 03مؤرخ في  003قػػرار رقـ 

 بكمية اآلداب والمغػات بجامػعة غػردايػة لقسػػـ المغػة اإلنجػميػػزية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .حكومةوالمتضّمف تعييف أعضاء ال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012و سنة يوني 04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
نجػميػػزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإل -

 .2021نوفمبر  17غرداية المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجػميػػزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة غرداية.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجػميػػزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 

 بيذا القرار.غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق 
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ىذا القرار الذؼ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنػة العمميػة 2022جانفي  03المؤرخ في  003ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 اآلداب والمغػات بجامػعة غػردايػة لقسػػـ المغػة اإلنجػميػػزية بكمية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مميكة كوطي 1
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميماف عبد الحاكـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الزبير محصوؿ 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسف حاج سعيد 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زىرة غاني 5
 أستاذ مساعد قسـ "ب" يل حاج ادمحماسماع 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" طارؽ غضباف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" زكرياء محي الديف يوسف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  79يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 03مؤرخ في  004قػػرار رقـ 

 االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العمـو االقتصػػادية والتجػػارية وعمػػـو التسييػػر بجػامعة غػردايػػة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تضّمف تعييف أعضاء الحكومةوالم
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
دد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية المح 2021فيفرؼ  02المؤرخ في  79وبموجب القرار رقـ  -

 المعدؿ. العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية،
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2020ديسمبر  17بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 ػقػػػػػّرري  
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية.

معة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجا :2المادة  
 غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 لي والبحث العمميوزير التعميـ العا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة 2021فيفري  02المؤرخ في  79الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03المؤرخ في  004ممحػػػق قػػػرار رقػـ 
 االسمية ألعضاء المجمس العممي لكميػة العموـ االقتصػػادية والتجػػارية وعمػػوـ التسييػػر بجػامعة غػردايػػة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ّذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير دمحم مولود غزيل 1
 عميد الكمية واني بوحفص ر  2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة دحو سميماف 3
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية عمي بف ساحة  4
 رئيس قسـ عمـو التسيير عادؿ شنيني 5
 ةرئيس قسـ العمـو االقتصادي فريد بف عربة 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية عبد المجيد تيماوؼ  7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة عبد الحميد مراكشي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير لعمور رميمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية عمر حميدات 10
 عمـو التجاريةرئيس المجنة العممية لقسـ ال بيازلويزة  11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة بياز جياللي  12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير ميدؼ شرقي 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية عبد المطيف مصيطفى 14
 ساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األ حمزة عمي سعيد 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  عبد المطيف أوالد حيمودة 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  عبد الرحيـ شنيني 17
 ستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األ يوسف شرع 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مّصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة  دمحم عجيمة 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فاتح بمقاسـ أوالد اليدار 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد هللا سايح 21
 مدير مخبر بحث طويطي مصيطفى 22
 مدير مخبر بحث سميماف بمعور 23
 مدير مخبر بحث أوالد حيمودةجمعة  24
 مسؤوؿ المكتبة مفيدة عيمف 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السميةا المحدد لمقائمة 2021فيفري  02المؤرخ في  78يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  005قػػرار رقـ 
 ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـو التسييػػر بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04موافق ال 1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المحدد لمق 2021فيفرؼ  02المؤرخ في  78وبموجب القرار رقـ  -

 .التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  -

 .2020نوفمبر  08خ في وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤرّ 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمية العمـو  المادة األولى:
 االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية.

موـ التسيير بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ع :2المادة 
 التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذؼ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 لعممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث ا

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  78الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في ال 005 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـو التسييػػر بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعمور رميمة 1
 رئيس القسـ عادؿ شنيني 2
 أستاذ ىوارؼ معراج 3
 أستاذ  سميماف بمعور 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شرقي ميدؼ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قمبور عبد الرؤوؼ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سايح عبد هللا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  77يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  006قػػرار رقـ 
 ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػـو التجػػارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات و 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو  2021فيفرؼ  02المؤرخ في  77وبموجب القرار رقـ  -

 .التجارية بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية
لعممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ا -

 .2020أكتوبر  18وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العمـو  المادة األولى:
 والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية.االقتصادية 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ التجارية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذؼ  ير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومد :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقائمة  2021جويمية  11المؤرخ في  77الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في  006 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 تجارية وعمـو التسيير بجامعة غردايةاالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػوـ التجػػارية بكمية العموـ االقتصادية وال

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لويزة بياز 1
 رئيس القسـ عبد الحميد مراكشي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنيني عبد الرحيـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دحو سميماف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" ميسوف بمخير 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رفاطمة بمخي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوداود بومديف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الشيخ صالح أبو القاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أويابة صالح 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد لمقائمة االسمية  2021فيفري  02المؤرخ في  75يعدؿ القرار رقـ  ،2022جانفي  03مؤرخ في  007قػػرار رقـ 

 ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػـو االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في   248-12نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

  .والمتضمف إنشاء جامعة غرداية
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو  2021فيفرؼ  02المؤرخ في  75قرار رقـ وبموجب ال -

 .االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية
ـ االقتصادية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العمو  -

 .2020أكتوبر  13والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية  المادة األولى:
 .العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة غرداية

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  :2المادة 
 وعمـو التسيير بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذؼ  يقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتطب :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد لمقائمة  2021فيفري  02المؤرخ في  75الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في  007 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ العمػوـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة غرداية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عمر حميدات 1
 رئيس القسـ بف عربة فريد 2
 أستاذ مصيطفى عبد المطيف 3
 أستاذة  بوعبدلي أحالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمماوؼ أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف ساحة عمي 6
 "ب"أستاذ محاضر قسـ  بف عبد الرحماف ذىبية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أوالد اليدار فاتح بمقاسـ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برنة عبد العزيز 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021فيفري  21المؤّرخ في  186يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 03مؤرخ في  008قػػرار رقـ 

 والتكنػولػوجيػا بجػامعة غرداية سمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـالمحدد لمقائمة اال
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2012يونيو سنة  04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  248-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .امعة غردايةوالمتضمف إنشاء ج
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021فيفرؼ  21المؤّرخ في  186وبموجب القرار رقـ  -

 .والتكنولوجيا بجامعة غرداية، المعّدؿ لكمية العمـو
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة غرداية المؤّرخ في  -

 .2020أكتوبر  20
 ي ػقػػػػػّرر

 

والتكنولوجيا  العممي لكمية العمـوييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس  المادة األولى:
 بجامعة غرداية.
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والتكنولوجيا بجامعة غرداية، وفقا لمجدوؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو :2المادة  
 الممحق بيذا القرار.

بيق ىذا القرار الذؼ يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غرداية، كل فيما يخصو، بتط :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  21المؤّرخ في  186الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جانفي  03مؤرخ في ال 008ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 والتكنػولػوجيػا بجػامعة غرداية المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكمية العمػوـ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ دؼ باحمدداو  1
 عميد الكمية بوعرعور كماؿ 2
 نائب العميد المكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرابط إبراىيـ 3
 حث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد المكّمف بما بعد التدّرج والب سعدوني رضواف 4
 رئيس قسـ اآللية والكيروميكانيؾ عريف دمحم 5
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي كينة عبد الكريـ 6
 رئيس قسـ الرؼ واليندسة المدنية أوالد بمخير الشيخ 7
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق حاللي نعيمة 8
 رؼ واليندسة المدنيةرئيس المجنة العممية لقسـ ال زرزور عمي 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بابا عمر الزىرة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اآللية والكيروميكانيؾ بشوات محسف 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اآللية والكيروميكانيؾ شنيني كمثـو 12
 تذة المساعديفممّثل عف األسا بوىاني عبد القادر 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف فركوس خالد 14
 مدير مخبر بحث كماسي عبد هللا 15
 مدير مخبر بحث بمعور عبد الرحماف 16
 مدير مخبر بحث سميماف باألعور 17
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020ديسمبر  22المؤرخ في  1016يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 03مؤرخ في  009قػػرار رقـ 
  2الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الجزائر

 

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

 .اء الحكومة، المعدؿتعييف أعض والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ، الذؼ2003
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أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3 المؤرخ في 340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو، 2، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر2009

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

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2020ديسمبر  22المؤرخ في  1016وبمقتضى القرار رقـ  -
 .1جامعة الجزائر

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكػور أعاله، كما ىو2020ديسمبر  22المؤرخ في  1016يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بيذا القرار. محدد في الجدوؿ الممحق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2قائمة أعضاء مجمس اإلدارة جامعة الجزائر

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مسعودؼ عبد هللا  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو ؿ قوريب كما  -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير ال عضو بورويس صورية  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثامنة جماؿ  -
 عمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثمة الوزير المكمف بال عضو بوخارؼ سميرة  -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو يبرير إسماعيل   -
 كمف بالسياحة والصناعة التقميديةممثمة الوزير الم عضو موالؼ أسماء   -
 ممثل الوالي عضو أوكريف دمحم رضا  -

 

 .".....................................والباقي بدوف تغيير.................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا ،2022 جانفي 03مؤرخ في  010قػػرار رقـ 
 لدى جامعة  سيدي بمعباس 

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعدؿ والمتمـ1989
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

 .منو
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدػ  2014ماؼ  15المؤرخ في  359وبمقتضى القرار رقـ  -

  .جامعة سيدؼ بمعباس،المعدؿ والمتمـ
 ي ػقػػػػػّرر

 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وـ التنفيذؼ رقـ مف المرس 39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.
س كمية التكنولوجيا لدػ جامعة سيدؼ بمعباس في الجدوؿ الممحق تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجم :2الػػػمػػادة 

 بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمػادة 

 2022 جانفي 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022جانفي  03 المؤرخ في 010 ممحق بالقرار رقـ
 كمية التكنولوجيا لدى جامعة سيدي بمعباس

 

 الصفة المقب واإلسـ  -
 عميد الكمية، رئيسا اروؽ بف عالؿ بوخمدة ف -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بف قدياب دمحم -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية  بشير بويجرة دمحم  -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوتابوت بف عمي  -
 رئيس قسـ الرؼ  قريشي خالد  -
 والتكنولوجيارئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو  ضيفي سيدأحمد -
 رئيس قسـ الطاقويات وىندسة الطرائق قمة سفياف -
 مدير مخبر بحث مزارؼ دمحم -
 مدير مخبر بحث سرير بوعالـ -
 مدير مخبر بحث العجرمي دمحم -
 مدير مخبر بحث بورعدة دمحم -
 مدير مخبر بحث عباد ىشاـ -
 ـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العموميةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قس بف رحو قويدر حميـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية واألشغاؿ العمومية بورمانة دمحم -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية ميموؼ الحاج  -
 صف األستاذية عف قسـ  اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ م محامدية رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرؼ  دريس دمحم األميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرؼ  باحمد جموؿ -
 لمعمـو والتكنولوجيا ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي طيبوف فاطمة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  الطاقويات وىندسة الطرائق رمضاني نادية  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  الطاقويات وىندسة الطرائق بف ويس خديجة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حاجب الوليد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف ع رفيق األرسالفذرا  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سرير مختار -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات نيارؼ رضا  -
 واألشغاؿ العمومية ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  اليندسة المدنية قعفور دمحم رضا  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  اليندسة الميكانيكية بف غالـ عبد القادر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  الرؼ  مريف عبد الجواد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا بف جدؼ خالد ابف الوليد -
 الطمبة عف قسـ  الطاقويات وىندسة الطرائق ممثل منتخب عف مامي سيدؼ دمحم -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جانفي  03مػؤرخ فػي  01رقػـ قػػرار 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية عيف تموشنت 

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ال
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .وػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميالمحت
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقـ  -

سبتمبر سنة  14المؤرخ في  03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 
2003.            

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ بمقتضى المرسـو  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
تضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، الم2004ديسمبر سنة  22في 

 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021ديسمبر سنة  07نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية عيف تموشنت.
 ي ػقػػػػػّرر

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية عيف تموشنت. ألولى:المػادة ا
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 بمعباس مريـ، -03 أحمد المزاور بشير، -02 غزوؼ إيماف، -01
 خضر.بف سدات ل -05 لحمر نادية، -04

 األعضاء اإلضافيوف:  
 مشتـ فاطمة الزىراء. -02 عقبي دمحم، -01

 

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػادة 
نشرة الرسمية بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في ال يكمف السيػد مديرة الخدمات الجامعية عيف تموشنت :4المػادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 03حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 04مؤرخ في  011قػػرار رقـ 
 الذي  يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

 

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

 .حكومة، المعدؿتعييف أعضاء ال فوالمتضم
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة.والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية الع
 2013نة يناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
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، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622وبمقتضى القرار رقـ  -
 .المدرسة   الوطنية العميا لمرؼ، المعدؿ

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019سبتمبر  30المؤرخ في  1622يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2لمادة ا
 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمري 

 األعضاء المعينوف: - 1 
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو بوعدالوؼ سالـ -
 ية الوطنيةممثمة الوزير المكمف بالترب وعض عباس ىجيرة -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو دوايسية مزياني حميمة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو تواتي عامر -
 لعمرانيةاعات المحمية والتييئة اممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو مدني دمحم  -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو عكوش عبدالمالؾ -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو جمعي أحمد -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثمة الوزير المكمف عضو لوني فريدة -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو رباحي سامية -
 الفالحة والتنمية الريفيةلمكمف بممثمة الوزير ا عضو بالش صونية -

 

 ."....................................والباقي بدوف تغيير......................................."

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16خ في المؤر  1134ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022جانفي  04مؤرخ في  012قػػرار رقـ 

 المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "إدارة سمسمة التوريد"
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

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

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -
 .لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ العميا المدرسة الوطنية إنشاء المتضمفو 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .توراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدك

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 بحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف الذؼ يحدد 

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2019أكتوبر  01المؤرخ في  1655وبمقتضى القرار رقـ  -
 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.لم 2019/2020الجامعية 

يداغوجي لنيل شيادة ماستر في ، المحدد لمبرنامج الب2021أكتوبر  16المؤرخ في  1134وبمقتضى القرار رقـ  -
 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت."إدارة سمسمة التوريد" بال

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2021أكتوبر  16المؤرخ في  1134مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولػى:
يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة سمسمة التوريد" بالمدرسة الوطنية  :2المػػادة "

 ."العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار
رار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا يسرؼ مفعوؿ ىذا الق :2المػػادة 

 . 2021/2022لممناجمنت، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المػػادة 

 رة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ ينشر في النش
 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1134القرار رقـ  ويتمـيعدؿ  2022جانفي  04المؤرخ في  012القرار رقـ  ممحق

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت  الذي يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "إدارة سمسمة التوريد"
 السداسي األوؿ

 وحدة التعميـ
 ساعي األسبوعيالحجـ ال الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة عمميات االنتاج
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الجودة
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   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة المشتريات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة ونماذج التخزيف 
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ آللي 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل

 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : السداسي الثاني

 ـوحدة التعمي
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة خرائط اإلجراءات

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة سمسمة التوريد
-التوحيد –المصادقة 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 االعتمادات

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 النقل وموردوا اإلمدادات
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة المستودعات والمنصات
تكنولوجيا المعمومات لسمسمة 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 التوريد

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 02اإلعالـ آللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 قانوف الجمارؾ
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل

 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة االستراتيجية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المخاطر
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 تدقيق التوريد
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   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

منيجية البحث العممي في 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 العمـو اإلدارية

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 التحسيف المستمر لألداء 
   02       يةوحدات التعميـ االستكشاف

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 03اإلعالـ آللي 

نظاـ المعمومات المساعد التخاذ 
 القرار

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5

   01       وحدة التعميـ األفقية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03اإلنجميزية 
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع 

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي 

 05 01 112.5 التربص في المؤسسة
 05 01 112.5 الممتقيات 

 -- -- -- أعماؿ أخرى)حدد(
 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1133يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 جانفي 04مؤرخ في  013قػػرار رقـ 

دارة المشاريع" المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة  ماستر في "المقاوالتية وا 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

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

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -

 .لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ العميا ةالمدرسة الوطني إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األّوؿ عاـ ر  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2017جويمية  31المؤرخ في  857قـ وبمقتضى القرار ر  -
 .لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2017/2018الجامعية 

، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1133وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "المقاوالتية و إدارة المشاريع"

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -وبناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2021ر أكتوب 16المؤرخ في  1133مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولػى:
يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "المقاوالتية و إدارة المشاريع" بالمدرسة  :2المػػادة "

 ."الوطنية العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار
اني بالمدرسة الوطنية العميا يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الث :2المػػادة 

 . 2021/2022لممناجمنت، ابتداء مف السنة الجامعية 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيما يخّصو، بتطبيق  :3المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 04 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1133دؿ ويتمـ القرار رقـ يع 2022جانفي  04المؤرخ في  013ممحق القرار رقـ 

دارة المشاريع" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي     بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "المقاوالتية وا 
 السداسي األوؿ

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المشاريع
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 الرياضيات المالية

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة الموارد البشرية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 حوث العممياتب

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5  01اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 
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   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5  01نجميزية اال
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثاني

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل األسبوعي الحجـ الساعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المخاطر

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المواد
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الجودة

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 والتحميل المالي لممؤسسة اإلدارة

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 االبتكار التسويقي
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5  02اإلعالـ اآللي 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 البيئة القانونية لممشروع
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اال

 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث

 ة التعميـوحد
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة االستراتيجية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظـ االدارة المندمجة
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المنازعات

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

منيجية البحث العممي في العمـو 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 اإلدارية

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 قانوف الصفقات العمومية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 قيادة أداء المشروع

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 2 2  د 30س  1 -- د 30س  1 45  03اإلعالـ اآللي 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03انجميزية 

 % 100 30 17 د30س  22 د 30س  1 س 09 س 12 675 3مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السداسي الرابع : 
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 

 20 01 450 العمل الشخصي 
 05 01 112.5 التربص في المؤسسة

 05 01 112.5 الممتقيات 
 -- -- -- أعماؿ أخرػ)حدد(

 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1131ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022 جانفي 04 مؤرخ في 014قػػرار رقـ 

 المتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في "الحكومة اإللكترونية"
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

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

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

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ يذؼالتنف وبمقتضى المرسـو -

 لممناجمنت، المعدؿ والمتمـ. العميا المدرسة الوطنية إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.ؿ عمى شيادة الميسانس المتضمف نظاـ الدراسات لمحصو 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وزير التع
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437ف عاـ رمضا 9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2017جويمية  31المؤرخ في  857وبمقتضى القرار رقـ  -

 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.لم 2017/2018الجامعية 
، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1131وبمقتضى القرار رقـ  -

 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت."الحكومة اإللكترونية" بال
ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -

 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير
 ي ػقػػػػػّرر

 

 ، والمذكور أعاله، كما يأتي:2021أكتوبر  16المؤرخ في  1131مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولػى:
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يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "الحكومة اإللكترونية" بالمدرسة الوطنية  :2المػػادة "
 ق ىذا القرار.العميا لممناجمنت طبقا لممح

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا  :2المػػادة 
 . 2021/2022لممناجمنت، ابتداء مف السنة الجامعية 

ا يخّصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، كّل فيم :3المػػادة 
 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1131يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04مؤرخ في ال 014 ممحق القرار رقـ
   بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت "الحكومة اإللكترونية" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 األوؿالسداسي 

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 2.0الحكومة االلكترونية 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 تدقيق وتشخيص نظـ المعمومات

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 أخالقيات الممارسات اإلدارية
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اال

 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    السداسي الثاني  

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الخدمات العمومية اإللكترونية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة قواعد البيانات
وشبكات التواصل  2.0الويب 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 االجتماعي
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   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة المشاريع
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 حوكمة تكنولوجيا المعمومات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 القانوف اإلدارؼ/العاـ
   02       االستكشافية وحدات التعميـ

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 02اإلعالـ اآللي 

البيئة القانونية لتكنولوجيا االعالـ 
   1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 واالتصاؿ

 % 60 % 40 01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اال
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : السداسي الثالث

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية اضرةمح أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 5 2 د 30س  4 -- د 30س  1 د 30س  1 112.5 اإلدارة االستراتيجية
 % 60 % 40 5 2 د 30س  4 -- د 30س  1 د 30س  1 112.5 السياسات العمومية 

دارة الموارد البشرية في المؤسسات إ
 % 60 % 40 4 2 س 3 -- د 30س  1 د 30س  1 90 ةالعمومي

 % 60 % 40 4 2 س 3 -- د 30س  1 د 30س  1 90 المالية العمومية
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 منيجية البحث العممي في العمـو اإلدارية  

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 2.0أدوات معالجة وتحميل ويب 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 قانوف الصفقات العمومية

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 03اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التسويق العمومي والعالقات العامة

   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03نجميزية اال
 % 100 30 17 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع : 
 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 

 20 01 450 العمل الشخصي 
 05 01 112.5 التربص في المؤسسة

 05 01 112.5 الممتقيات 
 -- --  أعماؿ أخرػ)حدد(

 30 03 675 4داسي مجموع الس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1139ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022 جانفي 04مؤرخ في  015قػػرار رقـ 
 ت""إدارة استراتيجية ونظاـ المعموما في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 

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

 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26مػؤرخ في ال 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -

 ، المعدؿ والمتمـ.لممناجمنت العميا الوطنية المدرسة إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف الذؼ يحدد 
تضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة ، الم2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -

 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.لم 2015/2016الجامعية 
، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1139وبمقتضى القرار رقـ  -

 نت.لممناجم "إدارة استراتيجية ونظاـ المعمومات" بالمدرسة الوطنية العميا
ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -

 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير
 ي ػقػػػػػّرر

 

 تي:، و المذكور أعاله، كما يأ2021أكتوبر  16المؤرخ في  1139مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  األولػى:المادة 
يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة استراتيجية و نظاـ المعمومات"  :2المػػادة "

 ."بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار
يا يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العم :2المػػادة 

 . 2021/2022لممناجمنت، ابتداء مف السنة الجامعية 
بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021أكتوبر  16مؤرخ في ال 1139يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04مؤرخ في  015ممحق القرار رقـ 
 " إدارة استراتيجية ونظاـ المعمومات" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 

 السداسي األوؿ

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة سبوعأ 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظـ المعمومات في المنظمة
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظمة المعمومات تييئة أ

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 البيانات الضخمة
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 مصادر وقواعد البيانات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 اوالتية المق
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 

           1و ت أ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل

 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثاني

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة معاملال الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظـ المعمومات المساعدة التخاذ القرار

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 لمعموماتتصميـ وتطوير أنظمة ا
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة مشروع أنظمة المعمومات

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 منيجية وأدوات اليقظة
وشبكات التواصل  2.0الويب 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 االجتماعي 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 معايير وتصديق نظـ المعمومات
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 أخالقيات البيانات

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 البيئة القانونية لنظـ المعمومات
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السداسي الثالث   

 وحدة التعميـ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 االدارة االستراتيجية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 تدقيق وتشخيص أنظمة المعمومات
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 حوكمة نظـ المعمومات في المنظمة

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 االبتكار في نظـ المعمومات

منيجية البحث العممي في العمـو 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 اإلدارية 

   02       يـ االستكشافيةوحدات التعم
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 نظاـ المعمومات المالي والمحاسبي
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03إعالـ آلي 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع :

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي 
 05 01 112.5 التربص في المؤسسة

 05 01 112.5 الممتقيات 
 -- -- -- خرػ)حدد(أعماؿ أ

 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1136يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 جانفي 04مؤرخ في  016قػػرار رقـ 

 رة التسويق""إدا في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21 بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـو  -
 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -
 والمتمـ. ، المعدؿلممناجمنت العميا الوطنية المدرسة إنشاء والمتضمف
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد 

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2015 أكتوبر 03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لممدرسة الوطنية العميا لممناجمنت 2015/2016الجامعية 

، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1136وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."إدارة التسويق" بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، و المذكور أعاله، كما يأتي:2021أكتوبر  16المؤرخ في  1136مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  األولػى:المادة 
: يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة التسويق" بالمدرسة الوطنية العميا 2ػادة المػ"

 ."لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار
يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا  :2المػػادة 

 . 2021/2022الجامعية  لممناجمنت، ابتداء مف السنة
بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1136يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04المؤرخ في  016ممحق القرار رقـ 

 "إدارة التسويق" في ماستر شيادة لنيلضمف تحديد البرنامج البيداغوجي المت
  بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 السداسي األوؿ
 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ

 إمتحاف متواصل رػ أعماؿ أخ أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

          1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 المنظمات اتنظري

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 أساسيات التسويق
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الجودة
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   09       التعميـ المنيجيةوحدات 
          1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 سياسات المنتج والعالمة التجارية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 سياسات السعر
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية

   02       دات التعميـ االستكشافيةوح
          1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ اآللي 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
          1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث  

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية ماؿ موجيةأع محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 التسويق االستراتيجي
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 التسويق العممياتي
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 تسويق الخدمات

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 منيجية البحث العممي في العمـو اإلدارية

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 األداء التسويقيمراقبة وتدقيق 

 السداسي الثاني

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 إمتحاف متواصل ػ أعماؿ أخر  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة العالقة مع الزبائف
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظـ المعمومات والبحوث التسويقية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 سموؾ المستيمؾ
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 سياسات التوزيع

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 سياسات االتصاالت التسويقية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 التسويق الرقمي

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 إدارة المشاريع
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02اإلعالـ اآللي 
   01       األفقية وحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   88

 

 

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 قانوف األعماؿ
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03اإلعالـ اآللي 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع :

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي 
 05 01 112.5 التربص في المؤسسة

 05 01 112.5 الممتقيات 
 -- --  أعماؿ أخرػ)حدد(
 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1138مـ القرار رقـ ويت يعدؿ ،2022 جانفي 04مؤرخ في  017قػػرار رقـ 

 "إدارة الموارد البشرية" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

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

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

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في خالمؤرّ  08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -

 ، المعدؿ والمتمـ.لممناجمنت العميا الوطنية المدرسة إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف الذؼ يحدد 
، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2015أكتوبر  03المؤرخ في  920وبمقتضى القرار رقـ  -

 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.لم 2015/2016الجامعية 
، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1138وبمقتضى القرار رقـ  -

 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت."إدارة الموارد البشرية" بال
ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -

 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير
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 ػػػػػّرري ػق
 ، و المذكور أعاله، كما يأتي:2021أكتوبر  16المؤرخ في  1138مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  األولػى:المادة 

بالمدرسة الوطنية  يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة الموارد البشرية" :2المػػادة "
 ."العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا  :2مػػادة ال
 . 2021/2022لممناجمنت، ابتداء مف السنة الجامعية 

بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المػػادة 
 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1138يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04المؤرخ في  017ممحق القرار رقـ 
 "إدارة الموارد البشرية" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
   

    السداسي األوؿ  

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي حدة التعميـو 
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 أساسيات الموارد البشرية
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 عمـ االجتماع المنظمات 
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة الجودة
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل بيانات

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 إلدارؼ التحرير ا

   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 سي الثانيالسدا

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30 س 1 135 إدارة االتصاؿ في المنظمة
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة التغيير

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 السموؾ التنظيمي



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   90

 

 

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة التوظيف
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 سياسة التعويض

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة المسار الميني
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 02اإلعالـ اآللي 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التفاوض الميني واالجتماعي
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث   

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 ستراتيجيةاإلدارة اال

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 االخالقيات والمسؤولية االجتماعية
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 تقييـ ومتابعة الموظفيف
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
جية البحث العممي في العمـو مني

 اإلدارية
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة التكويف
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 التدقيق االجتماعي

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 03اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 قانوف العمل والعالقات المينية

   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 3ي مجموع السداس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع :

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي 
 05 01 112.5 التربص في المؤسسة

 05 01 112.5 الممتقيات 
 -- -- --- أعماؿ أخرػ)حدد(

 30 03 675 4السداسي  مجموع
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1137ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022 جانفي 04مؤرخ في  018قػػرار رقـ 
 " اإلدارة بالجودة " في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 الوطنية العميا لممناجمنت بالمدرسة
 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،

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

 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -
 ، المعدؿ والمتمـ.لممناجمنت العميا الوطنية المدرسة إنشاء والمتضمف

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 

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

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف الذؼ يحدد 

الماستر المفتوح بعنواف السنة ، المتضمف تأىيل 2010سبتمبر  07المؤرخ في  311وبمقتضى القرار رقـ  -
 درسة الوطنية العميا لممناجمنت.لمم 2010/2011الجامعية 

، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1137وبمقتضى القرار رقـ  -
 درسة الوطنية العميا لممناجمنت."اإلدارة بالجودة" بالم

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -لمجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العمياعمى محضر اجتماع ا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 ي ػقػػػػػّرر
 ، كما يأتي:2021أكتوبر  16المؤرخ في  1137مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  األولػى:المادة 

ل شيادة الماستر في " اإلدارة بالجودة " بالمدرسة الوطنية : يحّدد البرنامج البيداغوجي لني2المػػادة "
 ."العميا لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار

يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العميا  :2المػػادة 
 . 2021/2022لممناجمنت  ، ابتداء مف السنة الجامعية 

بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المػػادة 
 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1137يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04المؤرخ في  018ممحق القرار رقـ 
 "اإلدارة بالجودة" في ماستر شيادة نيللالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 

 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت
 

 السداسي األوؿ

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16

   18       ميـ األساسيةوحدات التع
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الجودة
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة الرشيقة

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 ت انظـ المعمومات المساعدة في اتخاذ القرار 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية
   02       تكشافيةوحدات التعميـ االس
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 01اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 

   01       األفقيةوحدة التعميـ 
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س  22 -- س 09 د30س  13 675 1السداسي مجموع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثاني

 وحدة التعميـ
الحجـ الساعي 

 الحجـ الساعي األسبوعي السداسي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ

 متحافإ متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المشاريع
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة التغيير

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 االعتماد –التوحيد  –التصديق 
   09       التعميـ المنيجية وحدات

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة سمسمة االمداد

الجودة والمسؤولية االجتماعية 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 لمشركات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 الجودة في الخدمات
   02       وحدات التعميـ االستكشافية

           1و ت إ 
 % 60 % 40 2 1  -- -- د 30س  1 22.5 02اإلعالـ اآللي 
   01       األفقيةوحدة التعميـ 
          1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل
 % 100 30 14 د30س  22 -- س 09 س 12 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   93

 

 

    السداسي الثالث     

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 إمتحاف متواصل رػ أعماؿ أخ أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة االستراتيجية
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة المخاطر 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة المندمجة نظـ
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 التحسيف المستمر لمجودة

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تدقيق الجودة
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 منيجية البحث العممي في العمـو اإلدارية

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 03اإلعالـ اآللي 
 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 اإلدارة وتحميل القيمة

   01       األفقيةوحدة التعميـ 
          1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1  -- -- د 30س  1 22.5 03زية نجمياإل
 % 100 30 15 د30س 22 -- سا 09 د30س  13 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لسداسي الرابع :ا

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي

 05 01 112.5 التربص في المؤسسة
 05 01 112.5 ممتقياتال

 -- -- -- أعماؿ أخرػ)حدد(
 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1135ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022 جانفي 04مؤرخ في  019قػػرار رقـ 

 " إدارة المنظمات" في ماستر شيادة لنيلوجي المتضمف تحديد البرنامج البيداغ
 بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

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

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2008 سنة أبريل 9 الموافق 1429عاـ الّثاني ربيع 3 في المؤّرخ 08- 116 رقـ التنفيذؼ وبمقتضى المرسـو -

 .، المعدؿ والمتمـلممناجمنت العميا نيةالوط المدرسة إنشاء والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد 

، المتضمف تأىيل الماستر المفتوح بعنواف السنة 2010سبتمبر  07المؤرخ في  311رقـ  وبمقتضى القرار -
 مدرسة الوطنية العميا لممناجمنت.لم 2010/2011الجامعية 

، المحدد لمبرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ماستر في 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1135وبمقتضى القرار رقـ  -
 وطنية العميا لممناجمنت.مدرسة ال"إدارة المنظمات" بال

ميداف العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو  -عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا وبناءً  -
 .2021جويمية  12المنعقد في-التسيير

 ي ػقػػػػػّرر
 

 لمذكور أعاله، كما يأتي:، و ا2021أكتوبر  16المؤرخ في  1135مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  األولػى:المادة 
: يحّدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة الماستر في "إدارة المنظمات" بالمدرسة الوطنية العميا 2المػػادة "

 ."لممناجمنت طبقا لممحق ىذا القرار
ميا يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية الع :2المػػادة 

 . 2021/2022لممناجمنت ، ابتداء مف السنة الجامعية 
بتطبيق  ،كّل فيما يخّصو ومدير المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت،المدير العاـ لمتعميـ والتكويف يكمف  :3المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 04 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2021أكتوبر  16المؤرخ في  1135يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  2022جانفي  04المؤرخ في  019رقـ  قرارممحق ال

 " إدارة المنظمات" في ماستر شيادة لنيلالمتضمف تحديد البرنامج البيداغوجي 
  بالمدرسة الوطنية العميا لممناجمنت

 

 السداسي األوؿ

 نوع التقييـ األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي وحدة التعميـ
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية عماؿ موجيةأ  محاضرة أسبوع 14-16

   18       وحدات التعميـ األساسية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 نظريات المنظمات
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 الرياضيات المالية

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الجودة
   09       وحدات التعميـ المنيجية

           1و ت ـ 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تكنولوجيا االعالـ واالتصاؿ في المنظمات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 01بحوث العمميات 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 المقاوالتية
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   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5  01لي اآلاإلعالـ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 التحرير اإلدارؼ 

   01       وحدة التعميـ األفقية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 01نجميزية اإل
 % 100 30 15 د30س22 -- س 09 د 30س  13 675 1مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : السداسي الثاني

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الحجـ الساعي السداسي

 األرصدة المعامل
 التقييـنوع 

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة عمميات اإلنتاج

 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 اإلدارة المالية والمحاسبية
 % 60 % 40 6 2 س 6 -- د 30س  1 د 30س  1 135 إدارة الموارد البشرية

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 إدارة المشاريع 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 02بحوث العمميات 
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 قانوف األعماؿ 

   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02لي اآلاإلعالـ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 المعمومات المساعدة في اتخاذ القرارات  نظـ

   01       وحدة التعميـ األفقية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 02نجميزية اإل
 % 100 30 15 د 30س  22 -- س 09 د 30س  13 675 2مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الثالث

 وحدة التعميـ
 الحجـ الساعي األسبوعي الساعي السداسي الحجـ

 األرصدة المعامل
 نوع التقييـ

 إمتحاف متواصل أعماؿ أخرػ  أعماؿ تطبيقية أعماؿ موجية محاضرة أسبوع 14-16
   18       وحدات التعميـ األساسية

           1و ت أ 
 % 60 % 40 5 2 د 30س  4 -- د 30س  1 د 30س  1 112.5 اإلدارة االستراتيجية
 % 60 % 40 5 2 د 30س  4 -- د 30س  1 د 30س  1 112.5 إدارة الخدمات
 % 60 % 40 4 2 س 3 -- د 30س  1 د 30س  1 90 إدارة التسويق
 % 60 % 40 4 2 س 3 -- د 30س  1 د 30س  1 90 اإلدارة العمومية

   09       وحدات التعميـ المنيجية
           1و ت ـ 

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 بحث العممي في العمـو اإلداريةمنيجية ال
 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 تحميل البيانات

 % 60 % 40 3 2 د 30س  1 -- د 30س  1 د 30س  1 67.5 مراقبة التسيير  
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   02       وحدات التعميـ االستكشافية
           1و ت إ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03لي اآلاإلعالـ 
 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 إدارة التغيير

   01       وحدة التعميـ األفقية
           1و ت أ 

 % 60 % 40 1 1 -- -- -- د 30س  1 22.5 03نجميزية اإل
 % 100 30 17 د30س  19 -- د30س  10 س 15 675 3مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السداسي الرابع :

 األرصدة المعامل الحجـ الساعي األسبوعي 
 20 01 450 العمل الشخصي

 05 01 112.5 التربص في المؤسسة
 05 01 112.5 الممتقيات

 -- -- --- أعماؿ أخرػ)حدد(
 30 03 675 4مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة  ،2022 جانفي 05مؤرخ في  020قػػرار رقـ 

 
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2، والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .منو 12، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2003
، 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إل2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2022 جانفي 05 فيحرر بالجزائر 
 التعميـ العالي والبحث العمميوزير 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس حداد سميـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شريط رابح -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو لطرش لخميسي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بوترعة دمحم -
 تربية الوطنيةممثل الوزير المكمف بال عضو بوسطيل كماؿ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو حريزؼ نبيل -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو مقيدش فراح  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بقاص مفدؼ -
 ؿممثل الوزير المكمف بالعد عضو إزرواؿ عثماف -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو خالفة سميماف -
 ممثل الوالي عضو ىاني محمودؼ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األس عضو حداد عبد الكريـ -
 بيعة والحياة وعمـو األرض والكوف تذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عمـو الطممثل منتخب عف األسا عضو شماـ مبروؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو زرفة رؤوؼ -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف عضو موات نادية -
 ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكم عضو صويمح ليميابف  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو توىامي ياسمينة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو حمداتي مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو طفىلحمر مص -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سريدؼ رامي عبد الكريـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021جواف  15مؤرخ في ال 673قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 جانفي 05مؤرخ في  021قػػرار رقـ 

 بومرداس جامعة مجمس إدارة يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء الذي
 

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

 والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.
 1998يونيو سنة  2افق المو  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189–98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 3المتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 12ال سيما المادة  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 س إدارةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجم الذؼ 2021جواف  15مؤرخ في ال 673قػػرار رقـ وبمقتضى ال -
 .، المعدؿبومرداس جامعة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

المذكػور أعاله، كما المعدؿ و  ،2021جواف  15مؤرخ في ال 673يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث الع :2المادة 
 2022 جانفي 05حرر بالجزائر في 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة بومرداس

 عضاء المعينوف:     األ -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بف تميس عبد الحكيـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو كحيل سعيد  -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية عضو  عبيدات لحبيب -
 بالتكويف والتعميـ المينييف ممثل الوزيرة المكمفة عضو سعادنة صادؽ -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي عضو عطايمية مالؾ -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ  عضو إكروبركاف ميني -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو بف منصور طارؽ  -
 عدؿممثل الوزير المكمف بال عضو زيدؼ بومديف -
 وترقية التجارة ممثمة الوزير المكمف بالتجارة عضو مرداس سيد عمي -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عاشورؼ نجيب -
 ممثل الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ عضو بيبي موسى -
 ممثمة الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية عضو أوتشاف رشيدة زوجة تممات -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية  عضو مجدوب سامية -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف  عضو قومزياف نبيمة -
 ممثمة الوالي عضو شيخ الشيوخ زىرة -

 

 ."......................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  29المؤرخ في  507يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 05مؤرخ في  022قػػرار رقـ 
 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية   الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 حث العممي،إّف وزير التعميـ العالي والب
، والمتضمف 1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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 2021يوليو سنة  7موافق ال 1442ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019أفريل  29المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقـ  -
 ادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ.األمير عبد الق

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019أفريل  29المؤرخ في  507يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 مي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم :2المادة 
 

 

 2022 جانفي 05 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية القادر األمير عبد قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبح رئيس بوراس  أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مسيخ كريمة  -
 عميـ المينييفمكمف بالتكويف والتممثمة الوزير ال عضو ليمور زناتي رحيمة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عروسي سميماف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو منصر عبد المجيد  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو بوذراع رابح  -
 عدؿالممثل الوزير المكمف ب عضو جوادؼ بمقاسـ -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو عريبي زيتوني -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو مشناف محند أوادير -
 ممثل الوالي عضو بولجوعة بالؿ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة   الصفة اإلسـ والمقب

 األستاذية لكمية أصوؿ الديفمصف ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ  عضو بوعافية عيسى  -
 ستاذية لكمية الشريعة واالقتصادممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ عضو كاسحي موسى -
 كمية اآلداب والحضارة  اإلسالميةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ل عضو بف الشيح الحسيف رياض -
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 المساعديفمنتخب عف سمؾ األساتذة ممثل  عضو بوسمغوف إبراىيـ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عيشاوؼ دمحم اليادؼ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زعباط محمود -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بعيش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو منصر حسيف  -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو   معي يوسف عبد المؤمف ج -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  19المؤرخ في  943يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 05مؤرخ في  023قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة 
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف 
 ،1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3ؿ والمتمـ ، السيما المادة والمتعمق بتنظيـ جامعة  عنابة وسيرىا، المعد
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
 ،2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019جواف  18المؤرخ في  943وبمقتضى القرار رقـ  -

      .، المعدؿعنابة
 ي ػقػػػػػّرر

 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019جواف  18المؤرخ في  943يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 انفيج 05 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس قشي الخير  -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو فياللي لويزة -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو زبار عبد القادر -
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 ح اإلدارؼ ومية واإلصالممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العم عضو شوعيب دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بف طاىر نادية -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو قرقب دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو بمحوت رابح  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بالدىاف سفياف -
 ثل الوزير المكمف بالعدؿمم عضو  بف بوزيد شاكر براىيـ -
 المكمف باألشغاؿ العمومية والنقلممثل الوزير  عضو بوحامد جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو ناصر دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عباس عبد الرؤوؼ -
 المكمفة بالثقافة والفنوف  ممثل الوزيرة وعض بوذيبة إدريس -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو بمحراـز رشيد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةمثل الوزير  عضو قرفي دمحم عبد القادر   -
 ممثمة الوالي عضو مقداد نصيرة -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـوساتذة مف ممثل منتخب عف األ عضو جبار عبد هللا برىاف -
 مف ذوؼ مصف األستاذية لكمية الطبممثل منتخب عف األساتذة  عضو قايوس فاتح -
 ذوؼ مصف األستاذية لكمية الحقوؽ  ممثل منتخب عف األساتذة مف عضو مرامرية حمة -
 االجتماعيةو عمـو اإلنسانية ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكمية ال عضو لرقـ عز الديف -
 والمغاتممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكمية اآلداب  عضو مغمولي سماعيل -
 العمـو االقتصادية وعمـو التسييرممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكمية  عضو نوؼ حياة -
 صف األستاذية لكمية عمـو األرضم ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ  عضو شطيبي دمحم -
 ة عمـو اليندسةممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكمي عضو رجاؿ بشير -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو قالوش عبد القادر -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو نحاؿ إلياـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتالموظفيف اإلممثل منتخب عف  عضو زايخ زيف الديف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو يعقوبي جموؿ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فرفار دمحم إلياس وائل -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حزاـ دمحم حكيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 جانفي 06مؤرخ في  024قػػرار رقـ 

 جامعة سيدي بمعباس
 

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

 .الحكومة، المعدؿ تعييف أعضاء والمتضمف
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  141–89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة سيدؼ بمعباس، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  1989

غشت سنة  23وافق الم 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003

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

 

 

 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 دؼ بمعباس.القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سي

 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سيدؼ بمعباس في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 جانفي 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 باقي بف زيافأ.د عبد ال
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سيدي بمعباس
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي كمفممثل الوزير الم رئيس بمحاكـ مصطفى

 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حوه الطاىر
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة الم عضو اليادؼ ليندة
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو دريبيف رابح

 ف بالتربية الوطنيةالوزير المكمممثل  عضو أوالد العيد كماؿ
 يل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغ عضو جالد كماؿ

 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ا ةممثم عضو عواص دليمة
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ىمساس نور الديف

 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بوشعور فضيل
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةير المكمف بالبريممثل الوز  عضو جمعي دمحم

 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف عتو نجيب عبد الرحيـ
 وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو فؤاداليمي ى

 لواليممثل ا عضو  بوخاتـ دمحم
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 ف: واألعضاء المنتخب -2
 اإلسـ والمقب الصفة الييئة

 العمـو الدقيقة لكمية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة ضوع بوحفص بشير -
 وعمـو التسيير ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية عضو سمير بف عياد دمحم -
 لكمية التكنولوجيا ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو مقدـ سالـ -
 لكمية عمـو الطبيعة والحياة ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو احي دمحمبف ي -
 لكمية األدب والمغات والفنوف  ذوؼ مصف األستاذيةممثل منتخب عف األساتذة  عضو رفاس سميرة -
 لكمية اليندسة الكيربائية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو نميش السعيد -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو ة نجاةبف ديد -
 جتماعيةلكمية العمـو اإلنسانية اال ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوعناني إبراىيـ -
 لكمية الطب ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو عاشورؼ دمحم ياسيف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو مر دمحممع -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو سيالي دمحم -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو األحمر دمحم -
 عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ةمنتخب ةممثم عضو ميموػ خيرة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو ؼ رشيدمزار  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف جدؼ خالد ابف الوليد -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التكفل بالطمبة الجزائرييف الممنوحيف كيفيات  حددي   ،2022 جانفي 06مؤرخ في  025قػػرار رقـ 
 لعالقيف بالجزائر بجميورية الصيف الشعبية ا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2014 سنة يوليػػو 6الموافػػػق  1435 عاـ رمضاف 8المؤرخ في  196-14بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يف المستوػ في الخارج و تسييرىماالمتضمف تنظيـ التكويف و تحسو 
 2021 سنةيوليػػو  7الموافػػق  1442 عاـ ذؼ القعدة 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998غػشت  17الموافق  1419 عاـ ربيع الثاني 24الػمؤّرخ في  254-98بمقتضى المرسوـ التنفػيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ المتعمق بالّتكويف في الّدكتوراه وما بعػد الّتدرج المتخّصص والّتأىيل الجامعي،
 2008غػشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .شيادة الماستر وشيادة الّدكتوراهو  والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 تنظيـ الّتكويف في الّطور الثالث  كيفيات الذؼ يحّدد 2016جواف  2المؤّرخ في  547القرار رقـ وبمقتضى  -

 .الّدكتوراه وشروط تحضير ومناقشة أطروحة
 ي ػقػػػػػّرر
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، التكفل بالطمبة الجزائرييف الممنوحيف بجميورية الصيف الشعبيةكيفيات ذا المقرر إلى تحديد ييدؼ ى المادة األولى:
والعالقيف حاليا بالجزائر بسبب غمق السمطات الصينية لمجاليا الجوؼ عف الطمبة األجانب بسبب 

 .19 -جائحة كوفيد
 قييـ العممي إلى ثالثة فئات كاآلتي:بعد التىذا القرار صنف الطمبة المذكورة أسماؤىـ في ممحق ي :2المادة 

 تضـ فئة الطمبة الذيف ال يزالوف في بداية تكوينيـ ولـ يحرزوا أؼ تقدـ في أبحاثيـ. الفئة األولى:
تضـ فئة الطمبة الذيف انطمق تكوينيـ وأحرزوا بعض التقدـ في أبحاثيـ غير أنيـ ال يممكوف  الفئة الثانية:

 يـ مف مناقشة األطروحة.مكنيفي رصيدىـ أية منشور عممي 
األقل منشورا عمميا في  ىتضـ فئة الطمبة الذيف أحرزوا تقدما في أبحاثيـ ويممكوف عم الفئة الثالثة:

 رصيدىـ.
يتـ تسجيل طمبة الفئة األولى في السنة الثانية مف مسار التكويف في الدكتوراه بالجزائر، بموضوع  :3المػػادة 

 .أطروحة جديد ومشرؼ جزائرؼ 
 ـ إدماج طمبة الصيدلة في السنة األولى مف تكويف اإلقامة في العمـو الطبية.يت

األصمية بالصيف، مع  مؤسساتيـ الجامعيةيستكمل طمبة الفئة الثانية أبحاثيـ عف بعد باالتصاؿ مع  :4المػػادة 
، الستكماؿ ومخابر البحث بالجزائر الموضوعاتية لمبحث كاالتالو و  البحث دخوؿ لمراكزمل امنحيـ ترخيص

ندماج في مسار التكويف في الدكتوراه بالجزائر في حالة عدـ توفر عبر الخط أو االأطروحاتيـ ومناقشتيا 
 شروط مناقشة األطروحة بالصيف.

 كاالتالو و  البحث دخوؿ لمراكزمل ايستكمل طمبة الفئة الثالثة أبحاثيـ عف بعد مع منحيـ ترخيص :5المادة 
 عد بالصيف.ر البحث بالجزائر إلى غاية مناقشة األطروحة عف ب  ومخاب الموضوعاتية لمبحث

مدػ تقدـ أبحاثيـ الدراسية عند نياية كل  حوؿ يتعيف عمى طمبة الفئتيف الثانية والثالثة تقديـ تقرير :6المػػادة 
ويميا سداسي لدػ مدراء المؤسسات الجامعية األصمية لمطمبة المعنييف، الذيف يقوموف بدورىـ بتقييميـ وتح

 إلى مديرية التعاوف والتبادؿ الجامعي.
الحقوؽ والواجبات لطمبة  نفسخالؿ مسارىـ التكويني في الدكتوراه مف المعنييف  طمبةجميع الستفيد ي :7المادة 

 .تعمق بالخدمات الجامعيةيالدكتوراه بالجزائر فيما 
الجامعية بعد إنياء تكوينيـ في طور يحتفع الطمبة المعنييف بحق التوظيف المباشر بالمؤسسات  :8المادة 

 1435رمضاف عاـ  8المؤرخ في  196 -14مف المرسـو الرئاسي رقـ  19حكاـ المادة طبقا ألالدكتوراه، 
 المذكور أعاله. ،2014يوليو سنة  6الموافق 

مدير و  تكنولوجي،المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير الو ، المدير العاـ لمتعميـ والتكويف كل مفيكمف  :9المادة 
المدير العاـ لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، و مدير التعاوف والتبادؿ الجامعي، ، و الموارد البشرية

ر الذؼ ينشر في النشرة الرسمية اقر لبتنفيذ ىذا ا، ، كل فيما يخصوالمعنية المؤسسات الجامعية ؼ ر يمدو 
 لمتعميـ العالي و البحث العممي.

 2022 جانفي 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 التكفل بالطمبة الجزائرييف الممنوحيف كيفيات  حددي   الذي 2022جانفي  06مؤرخ في ال 025قػػرار رقـ ال ممحق
  بجميورية الصيف الشعبية العالقيف بالجزائر

 الفئة ألاولى
 

 الرقـ االسـ والمقب الجامعة األصمية التخصص الفئة
  -1 آيت براىاـ كريـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات 01
  -2 باركي مناؿ 1جامعة البميدة صيدلة 01
  -3 بمحاج أسامة كماؿ جامعة  معسكر كنولوجيابيوت 01
  -4 بف عربية دمحم أيمف المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا قسنطينة بيوتكنولوجيا 01
  -5 بف عريبة قدور جامعة  تممساف عمـو التغذية 01
  -6 بف كمشي أسامة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدؼ بمعباس إعالـ آلي 01
  -7 بف ناصر سميمة 1وىرافجامعة  كيمياء 01
  -8 بوروبي نور اليدػ قسنطينة المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا بيوتكنولوجيا 01
  -9 جوامعي زينب جامعة برج بو عريريج إعالـ آلي 01
  -10 خميفة تقوػ  1جامعة باتنة كيمياء 01
  -11 درار بشرػ  جامعة معسكر بيوتكنولوجيا 01
  -12 أميرةديب  جامعة قالمة إعالـ آلي 01
  -13 ذيبوف نادية  1جامعة سطيف إعالـ آلي 01
  -14 رحماني دمحم 1جامعة سطيف إعالـ آلي 01
  -15 زعباط ىبة جامعة جيجل رياضيات 01
  -16 زواؼ سارة 1جامعة سطيف صيدلة 01
  -17 سناني عيسى جامعة عنابة إعالـ آلي 01
  -18 سوفي مريـ جامعة تممساف صيدلة 01
  -19 اح طارؽ صب جامعة الشمف عمـو التغذية 01
  -20 عدو اميرة ماما جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ وىراف كيمياء حيوية 01
  -21 عميوات حناف جامعة تيزؼ وزو صيدلة 01
  -22 عميوؼ يمينة جامعة  بجاية بيوتكنولوجيا 01
  -23 عمروش ثنينة اماؿ المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائية عمـو التغذية 01
  -24 عوج مناؿ  1جامعة قسنطينة رياضيات 01
  -25 قاسمي ميدؼ 1جامعة باتنة عمـو التغذية 01
  -26 قبالية عبد العزيز جامعة عنابة صيدلة 01
  -27 ماموف شيماء جامعة تممساف عمـو التغذية 01
  -28 مرابي وليد جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ وىراف آلية 01
  -29 لقماف ىرقمي جامعة عنابة إعالـ آلي 01
  -30 ولد يحي زينب 1جامعة البميدة عمـو التغذية 01
  -31 ونزار خديجة جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ وىراف كيمياء حيوية 01

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الفئة الثانية
  

 الرقـ االسـ والمقب الجامعة األصمية التخصص الفئة
  -1 أوزيالة إكراـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا ياضياتر  02
  -2 أومدور دنيازاد جامعة قالمة عمـو التغذية 02

  -3 براىيمي نياد جامعة سكيكدة إعالـ آلي 02

  -4 بف حمود رممة 1جامعة قسنطينة رياضيات 02

  -5 بف صغير سعاد جامعة بسكر رياضيات 02

  -6 اليدػ نور بوربيع جامعة جيجل إعالـ آلي 02

  -7 بورويس ايماف 1جامعة قسنطينة عمـو التغذية 02

  -8 بورويس ىند المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة فيزياء 02

  -9 ديب ثميمة جامعة تيزؼ وزو عمـو التغذية 02

  -10 ديوبي فاتف جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات 02

  -11 شنافة عائشة 1فجامعة وىرا عمـو التغذية 02

  -12 طمحة وفاء المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة آلية 02

  -13 عموؾ اكراـ 1جامعة قسنطينة عمـو التغذية 02

  -14 عميمي زاىية جامعة تيزؼ وزو عمـو التغذية 02

  -15 عوامر نور اليدػ جامعة تيارت إعالـ آلي 02

  -16 قّبي ياسميف بجاية عمـو التغذية 02

  -17 بشيرة قحقيح جامعة جيجل آليإعالـ  02

  -18 قويزؼ سميرة جامعة تيزؼ وزو عمـو التغذية 02

  -19 كعواف أماؿ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات 02

  -20 لوداحي المية جامعة تيزؼ وزو رياضيات 02

  -21 ليتيماف حميدة جامعة سيدؼ بمعباس رياضيات تطبيقية 02

  -22 مالؾ رزيقة مديف لمعمـو والتكنولوجياجامعة ىوارؼ بو  رياضيات 02

  -23 محيمح سمية جامعة جيجل إعالـ آلي 02

  -24 مقروس صارة 1جامعة قسنطينة عمـو التغذية 02

  -25 مكاوؼ جماؿ الديف جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ وىراف إعالـ آلي 02

  -26 مكاوؼ عائشة جامعة معسكر عمـو التغذية 02

  -27 ميمودؼ دمحم األميف سافجامعة تمم فيزياء 02

  -28 يمي اسماعيل 1جامعة وىراف إعالـ ألي 02

  -29 يومباؼ رياض 1جامعة قسنطينة رياضيات 02

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الفئة الثالثة
     

 الرقـ االسـ والمقب الجامعة األصمية التخصص الفئة
  -1 بارش ايماف 2جامعة قسنطينة آليإعالـ  03
  -2 بكوش زكرياء جامعة مستغانـ رياضيات 03

  -3 بف أودينة نرجس  1جامعة قسنطينة رياضيات 03

  -4 بف عراب أشرؼ 1جامعة سطيف إعالـ آلي 03

  -5 نريماف بف عسو صبرينة جامعة عنابة إعالـ آلي 03

  -6 فوزؼ  عمور دمحمبف  جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات 03

  -7 بف يوب فاطمة زىرة جامعة تممساف رياضيات 03

  -8 بوجالؿ ندػ 2جامعة قسنطينة إعالـ آلي 03

  -9 حميداوؼ مريـ جامعة تممساف رياضيات 03

  -10 حواسي سامية 2جامعة قسنطينة إعالـ آلي 03

  -11 حيطاش زينب جامعة الشمف عمـو التغذية 03

  -12 خمفاوؼ عصاـ عمـو والتكنولوجياجامعة ىوارؼ بومديف لم رياضيات 03

  -13 رحماني فردوس 1جامعة وىراف رياضيات 03

  -14 سعيداني عبد الجميل جامعة بشار إعالـ آلي 03

  -15 مينةأشراؼ  جامعة تممساف رياضيات 03

  -16 شغوب صورية 1جامعة سطيف رياضيات 03

  -17 شيمة يوسف جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا رياضيات 03

  -18 طمحاوؼ دمحم زكريا 1جامعة وىراف الـ أليإع 03

  -19 عباد حمزة جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إعالـ آلي 03

  -20 عالوؼ سمية جامعة عنابة رياضيات 03

  -21 لباد خولة جامعة مسيمة رياضيات 03

  -22 مرابطيف إسالـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعمـو والتكنولوجيا إعالـ آلي 03

  -23 مسعودؼ جمعة  امعة ورقمةج رياضيات 03

  -24 مقني إحساف 1جامعة البميدة إعالـ آلي 03

  -25 مناصرية سمية 2جامعة قسنطينة إعالـ آلي 03

  -26 منصورؼ دلولة 1جامعة سطيف إعالـ آلي 03

  -27 منصورؼ عمي جامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ وىراف إعالـ آلي 03

  -28 ميفأميدوف دمحم  يا دمحم بوضياؼ وىرافجامعة العمـو والتكنولوج إعالـ آلي 03

  -29 نافع يوسف جامعة عنابة إعالـ آلي 03
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لػػدى لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف إنشاء وتشكيل  2022جانفي  06مػؤرخ فػي  02قػػرار رقػـ 
 مـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجايةالمدرسة العميا في ع

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21في  المؤرخ 179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة.يتضمف 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2020أوت سنة  22الموافق 1442محـر عاـ  203مؤرخ في  235-20رقـ  بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 نولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.المتضمف إنشاء المدرسة العميا في عمـو وتك
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021ديسمبر سنة  26نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية.ميا في عمـو المدرسة الع اإلجتماعية  لدػ
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة  تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسةالمػادة األولى:
 بجاية.

 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 
 عضاء الدائموف: األ

 وارث توفيق -03 شقروف رضا -02 عدواف ناصر -01
 دراجي فوزية -05 باكور فازية -04

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 بابورؼ بوساعد -02 دراجي نسيـ -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مديرالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية بتنفيػذ ىػذا القػرار،  :4المػػػػػادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 06حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 نور الديفغوالي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   109

 

 

 د التكنولوجية ومعاىد العمـوػػػعاىػمػل الػػؤىػػي ،2022 جانفي 08مؤرخ في  026ػػرار رقـ ػػق
 لنيل شيادة الماستر ابتداء مف والتقنيات التطبيقية لضماف تكوينات في الطور الثاني

   2023-2022السنة الجامعية 
 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

المتضمف القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ  1999أفريل  04المؤرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتّمـ

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .تعييف أعضاء الحكومة المتضمف

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد المياـ والقواعد الخاصة لتنظيـ وسير الجامعة، المعدؿ والمتمـ2003

، 2008غشت سنة  19ق المواف 1429شعباف عاـ  17المؤرخ في 265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضمف نظاـ الدراسات لنيل شيادة الميسانس 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، الذؼ يحدد القواعد المشتركة لمتنظيـ والتسيير 2011نوفمبر  3المؤرخ في  711ـ بمقتضى القرار رق -
 .البيداغوجييف لمدراسات الجامعية لنيل شيادتي الميسانس والماستر

، الذؼ يحدد كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طورؼ  2011نوفمبر  3المؤرخ في  712بمقتضى القرار رقـ  -
 .الميسانس والماسترت لنيل شيادتي الدراسا

 المتضمف كيفيات ترتيب الطمبة، 2011نوفمبر  3المؤرخ في  714بمقتضى القرار رقـ  -
المتضمف شروط التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل  2014يونيو  9المؤرخ في  363بمقتضى القرار رقـ  -

 شيادة الماستر.
 ي ػقػػػػػّرر

 

لضماف تكوينات في  ومعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية التكنولوجية اىدالمع ييدؼ ىذا القرار تأىيل المادة األولى:
 .2023 -2022الطور الثاني لنيل شيادة الماستر ابتداء مف السنة الجامعية 

تتمثل مؤسسات التعميـ العالي التي تحتضف المعاىد التكنولوجية ومعاىد العموـ والتقنيات التطبيقية فيما  :2المادة 
، جامعة بومرداس، جامعة 1رقمة، جامعة البويرة، جامعة أـ البواقي، جامعة البميدةجامعة و  يمي:

 .1جامعة سكيكدة، جامعة تممساف، جامعة العمـو والتكنولوجيا بوىراف، جامعة وىراف ،1قسنطينة
ابعة لنفس عند االقتضاء، يمكف ليذه المعاىد فتح ىذه التكوينات بالتعاوف مع دوائر بيداغوجية أخرػ ت :3المادة 

 المؤسسة الجامعية.
ومعاىد العمـو  يخضع االلتحاؽ بالتكويف في الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في المعاىد التكنولوجية :4المادة 

والقرار  2011نوفمبر  3المؤرخ في  714والتقنيات التطبيقية لألحكاـ المنصوص عمييا في القرار رقـ 
 والمذكوريف أعاله. ،2014يونيو  9المؤرخ في  363رقـ 
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يخضع نظاـ الدراسات في الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في المعاىد التكنولوجية ومعاىد العمـو  :5المادة 
والمذكور  2011نوفمبر  3المؤرخ في  711والتقنيات التطبيقية لألحكاـ المنصوص عمييا في القرار رقـ 

 أعاله. 
لتكويف في الطور الثاني لنيل شيادة الماستر في المعاىد التكنولوجية ومعاىد يخضع التقييـ والتدرج في ا :6المادة 

، 2011نوفمبر  3المؤرخ في  712العموـ والتقنيات التطبيقية لألحكاـ المنصوص عمييا في القرار رقـ 
 والمذكور أعاله.

المعنية كل فيما يخصو بتنفيذ يكمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء المؤسسات الجامعية  :7المادة 
 ىذا القرار الذؼ ينشر في الجريدة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ،2022 جانفي 09مؤرخ في  027ـ قػػرار رق

 

  إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

، والمتضمف 1999 سنة أفريل 4الموافق  1419 عاـ ذو الحجة 18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .المتمـالقانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدؿ و 

، 2021 سنةجويمية  7الموافق  1442عاـ  ذؼ القعدة 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة

، 2008 سنةماؼ  03الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .63الباحث السيما المادة األستاذ المتضمف القانوف الخاص ب

، 2008 سنةأوت  19الموافق  1429عاـ  شعباف 17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف التدريس لنيل شيادة الميسانس، شيادة الماستر، شيادة الدكتوراه

 2013 سنةجانفي  30 الموافق 1434عاـ  ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

يتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة ويحدد  2017جواف  21المؤرخ في  659بمقتضى القرار رقـ  -
 صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2017جواف  21المؤرخ في  659لقرار رقـ مف ا 03تطبيقا لممادة  المادة األولى:
 القرار إلى تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة.

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2المػادة 
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لمتعميـ والتكويف ومدراء المؤسسات المعنية، كل فيما يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ يكمف المدير العاـ  :3المػادة 
 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمبيطرة يتضمف تعييف 2022جانفي  09المؤرخ في  027رقـ  ممحق القرار
 

 الصفة المؤسسة األصمية اإلسـ المقب
 رئيس 1جامعة قسنطينة عبد السالـ مكرود
 عضو جامعة تيارت أحمد بوسيف
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمطب البيطرؼ  خالد حرحورة
 عضو 1جامعة باتنة بكير ماماش
 عضو 1جامعة البميدة نسيـ أوشاف

 عضو جامعة الطارؼ أحمد بف نخمة
 عضو جامعة سوؽ أىراس فريدة بوزبدة عفرؼ 
 عضو ةوزارة الفالحة والتنمية الريفي فيروز بف دحماف
 عضو وزارة الفالحة والتنمية الريفية ليمى رمضاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ثػور الّثالػػف في الطّ ػالّتكويكيفيػات االلتحػاؽ ب يحػّدد ،2022 جانفي 09مؤرخ في  028قػػرار رقـ 

 ومناقشتيػػا وراهػالّدكتوتنظيمػػو وشػروط إعػداد أطػروحة 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ف والمتضمّ  1999أبريل سنة  04الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18خ في المؤرّ  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعدّ 
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18خ في مؤرّ ال 21-15وبمقتضى القانوف رقـ  -

 .لبحث العممي والتطوير التكنولوجيف القانوف التوجييي حوؿ اوالمتضمّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافق 1424جمادػ الّثانية عاـ  24في  المؤّرخ 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ اّلذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاّصة بتنظيميا وسيرىا،و  2003
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .قواعد الخاّصة بتنظيمو وسيرهوال اّلذؼ يحّدد مياـ المركز الجامعيو 
 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  130-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ف األساسي الخاص باألستاذ الباحثوالمتضّمف القانو 
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 2008مايو سنة  3 الموافق 1429ربيع الّثاني عاـ  27المؤّرخ في  131-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الّدائـ

 2008غشت سنة  19 الموافق 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، 16المواد والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه، السيما 

 .منو 19و 18 ،17
 2010أكتوبر سنة  2 الموافق 1431شواؿ عاـ  23خ في المؤرّ  231-10المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .كتوراهف القانوف األساسي لطالب الدّ والمتضمّ 
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د صالحّيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممياّلذؼ يحدّ و 
 2016يونيو سنة  14 الموافق 1437رمضاف عاـ  9 المؤّرخ في 176-16 وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ -

 .موذجي لممدرسة العمياساسي النّ د القانوف األذؼ يحدّ الّ و 
في الدكتوراه في إطار  كويفـ التّ د كيفيات تنظي، يحدّ 2005جواف  06خ في مؤرّ  131 وبمقتضى القرار رقـ -

 .مدرسة الدكتوراه
 .ف كيفيات ترتيب الطمبةوالمتضمّ  2011نوفمبر سنة  03المؤّرخ في  714وبمقتضى القرار رقـ  -
والمتضّمف إنشاء جدوؿ فيرسي مركزؼ لممذكرات  2012مايو سنة  14المؤّرخ في  153وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ده واستعمالوواألطروحات ويحّدد كيفّيات تزوي
ذؼ يحّدد تنظيـ الّتكويف في الّطور الّثالث مف الّ و  2012جويمية سنة 16المؤّرخ في  191وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ـؿ والمتمّ أجل الحصوؿ عمى شيادة الّدكتوراه، المعدّ 
الثالث د كيفيات تنظيـ التكويف في الطور حدّ اّلذؼ يو  2016 جواف 02المؤّرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا
والمتضّمف تفويض مديرؼ مؤسسات التعميـ العالي  2018أوت  01المؤرخ في  686 رقـالقرار وبمقتضى  -

 .إمضاء شيادات التعميـ العالي
الثالث  د كيفيات تنظيـ التكويف في الطورحدّ اّلذؼ يو  2020 ديسمبر 02المؤّرخ في  961وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا
الوقاية مف السرقة المتعمقة بقواعد الد حدّ اّلذؼ يو  2020 ديسمبر 27 المؤّرخ في 1082وبمقتضى القرار رقـ  -

 .العممية ومكافحتيا
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 المؤرخ في 265-08 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 19و 18، 17 ،16 ا ألحكاـ الموادتطبيقً  المادة األولى:
تحديد كيفيات االلتحاؽ بالتكويف في ، المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2008غشت سنة  19

 الطور الثالث وتنظيمو وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
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 األّوؿ ل  ػالفص
 ةػاـ عامّ ػأحك

 

 ويتوج بشيادة الّدكتوراه. .المؤىمة الّتعميـ العاليينّظـ الّتكويف في الّطور الّثالث عمى مستوػ مؤّسسات  :2 المادة
 في إطار مدرسة الّدكتوراه. كما يمكف تنظيميا في الوسط الميني. ـ الّتكويف في الّطور الّثالثينظيمكف ت :3المادة 
، االقتصاديةو  االجتماعيةينظـ ويؤىل التكويف في الطور الثالث حسب الشعبة مف أجل بموغ األىداؼ  :4 المادة

 : مع باالنسجاـالثقافية، العممية والتكنولوجية لمبمد 
 والتطوير التكنولوجي. العممي لمبحثالقانوف التوجييي  -
 ذات األولوية. لمحاور البحثالمرجع الوطني  -
 .المعتمدةالمستوفاة لمشروط و مشاريع البحث  -

البيداغوجية، العممية، نشغاالت لال المفتوحةيجب أف تستجيب التكوينات المؤىمة وعدد المقاعد البيداغوجية 
 د والتعاوف الوطني.لمبم واالقتصادية االجتماعية

في تخصصات الشعبة المؤىمة، سنويًّا، حسب أىداؼ التكويف، المفتوحة يحدد عدد المقاعد البيداغوجية  :5 المادة
 بقرار مف وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.

 الّتكويف في الّطور الّثالث، وفًقا لمشروط اآلتية: المؤىمة بتنظيـ عاليمؤسسات الّتعميـ ال تقوـ :6المادة 
التوفر عمى قدرات التأطير الالزمة بالتماشي مع العدد األقصى لألطروحات المشرؼ عمييا مف طرؼ كل  -

 .أستاذ باحث أو باحث دائـ مف مصاؼ األستاذية
دماج الطمبة. -  التوفر عمى ىياكل البحث الستقباؿ وا 
 أعاله. 4ذات األولوية وفقا ألحكاـ المادة  لمحاور البحث تتماشى مع المرجع الوطني مشاريع البحث اقتراح -
مف طرؼ ، سنويًّا، الّطور الّثالث فتح الّتكويف في لضماف الّتعميـ العالي مؤسسات تدرس طمبات تأىيل :7 المادة

 وتدعى )ؿ.و.ت(. وطنية لمّتأىيل.المجنة ال
 ( سنوات.03مف طرؼ وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي لمدة ثالث )المقبولة  التكويناتأىيل تيمنح 

إلى نياية آجاؿ التسجيل  بضماف مواصمة تكويف طمبة الّدكتوراه المسّجميف بانتظاـ تمتـز المؤسسات المؤىمة
 .القانونية

 

 الفصػل  الّثػانػي
 في الطور الثالث ات االلتحػاؽ بالّتكويػفكيفيّ 

 

شيادة  عمى سابقة، بالنسبة لممترشحيف الحائزيفالم عف طريقيّتـ االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث،  :8المادة 
 .الماستر أو أّؼ شيادة أجنبّية معترؼ بمعادلتيا

في المسابقة  االلتحاؽف عمى شيادة ماستر أجنبية لنفس شروط ييخضع الّطمبة الجزائريوف الحاصم :9 المادة
 مف ىذا القرار. 8 المادةدة في المحدّ 
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لمسابقة با االلتحاؽيخضع الّطمبة األجانب الحاصموف عمى شيادة ماستر جزائرية، لنفس شروط  :10 المادة
. بحيث يتعيف عمييـ مسبًقا تقديـ رخصة لمتسجيل في المسابقة صادرة مف ىذا القرار 8 دة في المادةالمحدّ 
 .سمطاتيـ الحكوميةبطمب مف  ة الّتعميـ العالي والبحث العممي،بوزار  التبادؿ الجامعيو مديرية التعاوف عف 

المستفيدوف مف منحة و  ،المعترؼ بمعادلتيا يعفى الّطمبة األجانب الحاصموف عمى شيادة ماستر أجنبية :11 المادة
د كوف عدد المقاعتدراسية في إطار برنامج التعاوف، مف مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث و 

ويتـ إرساؿ ممفاتيـ مف وزارة الّتعميـ العالمي  ليذه الفئة خارج الحصة الممنوحة. المحّددةالبيداغوجية 
 والبحث العممي إلى المؤسسات المعنية لمّتكفل بيـ. 

 ىعمتنّظـ مف قبل المؤّسسة المؤّىمة  ا،وطني اطابع مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالثتكتسب  :12 المادة
 مرحمتيف:

 ممّفات الّترشح،الّتحقق مف مطابقة  -
 .واإلعالف عف النتائج كتابّية تنظيـ اختبارات -

 عف طريق الّتنظيـ. بالّتكويف في الّطور الّثالث االلتحاؽتحّدد كيفيات تنظيـ مسابقة 
أضعاؼ عدد ( 05)بخمسة باجتياز االختبارات الكتابّية لممسابقة،  المعنييف يحّدد عدد المترّشحيف :13 المادة

 .تخّصص لكلّ عمى األقل  المفتوحةالمقاعد البيداغوجية 
في أحد أو عدة تخصصات، ال يمكف تنظيـ المسابقة في  لممترشحيف المطموب في حالة عدـ بموغ العدد

 التخصص/ أو التخصصات المعنية.
المفتوحة في  ةبيداغوجيال المقاعد عدد ضعفكاف عدد المترشحيف الذيف تقدموا لممسابقة يقل عف في حاؿ 

 أحد أو عدة تخصصات، ال يمكف تنظيـ المسابقة في التخصص/ أو التخصصات المعنية.
حوؿ مضموف برامج الّتعميـ المعتمدة في الّطور األوؿ أو الطور الثاني الكتابّية  االختبارات تتمحور :14 المادة

 دة في الّطور الثاني بالنسبة لمادة التخصص.بالنسبة لممادة المشتركة وفي مضموف برامج الّتعميـ المعتم
المعدؿ العاـ المحصل  عمى بناءً االستحقاؽ بعد المسابقة عمى أساس  اا نيائيً المترّشحوف ترتيبً  رتبي   :15 المادة

 عميو في اختبارات المسابقة الكتابية.
لمعدؿ العاـ ص أو انقطة االمتحاف في التخص، عمى أساس تباعا يرتب المترّشحوف في حالة الّتساوؼ،

 المعدؿ العاـ لمسار التكويف في الطور األوؿ. أومسار الّتكويف في الّطور الثاني ل
إجراءات القياـ بفي مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث  الناجحيفيجب عمى المترّشحيف  :16 المادة

لإلعالف النيائي  الموالية( يوًما 15خمسة عشر ) ال يتعدػ جامعية في أجلات المؤسسالالّتسجيل لدػ 
 عف النتائج بعد المصادقة عمييا مف طرؼ الييئة العممية المؤىمة.

بعد انقضاء األجل المذكور أعاله، يتـ تعويض الناجحيف الذيف لـ يكمموا إجراءات التسجيل بالمترشحيف 
 مفتوحة.المقاعد البيداغوجية ال عددفي قائمة الترتيب لالختبارات الكتابية حسب 
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 الفصػل  الّثػالث
 في الّطػور الّثالػث تنظيػـ الّتكويػفكيفّيػات 

 

 مف ىذا القرار، بما يأتي: 7 تكّمف المجنة الوطنية لتأىيل الّتكويف في الّطور الّثالث المذكورة في المادة :17 المادة
 دراسة طمبات الّتأىيل المقّدمة مف طرؼ مؤّسسات الّتعميـ العالي، -
مف ىذا  6و 4تماشي عروض التكويف في الطور الثالث مع الشروط المذكورة في المادتيف التحقق مف  -

 القرار. 
المرجع الوطني عب والّتخّصصات ذات العالقة مع عدد المقاعد البيداغوجية في مختمف الشّ تحديد  -

 قدرات الّتأطير العممي،لمحاور البحث ذات األولوية وكذا 
 الّتكويف في الّطور الّثالث.تحسيف كل إجراء كفيل ب اقتراح -

تشكيمة المجنة الوطنية لتأىيل الّتكويف في الّطور الّثالث وكيفّيات سيرىا بقرار مف وزير الّتعميـ  تحّدد :18 المادة
 العالي والبحث العممي.

لجنة  « هفي الّطور الّثالث وتسمى أدنا مؤّىللكّل تكويف ت نشأ عمى مستوػ كّل مؤّسسة، لجنة تكويف  :19 المادة
 .»ؿ.ت.د «  »  الّتكويف في الّدكتوراه

ة واإلدارية الييئات العممي بيف مختمفالّتنسيق ه وكذا كيفيات لجنة الّتكويف في الّدكتورا  تحّدد تشكيمة :20المادة 
 لممؤسسة عف طريق التنظيـ.

إشراؼ مدير تحت اإلدارية المختصة و مع الييئات العممية و  تكّمف لجنة الّتكويف في الّدكتوراه، بالّتنسيق :21 المادة
 بما يأتي: المؤسسة،

وبأف يستجيب لمشروط  السير عمى أف يكوف الّتكويف محّدًدا حسب الميداف، والشعبة والّتخصص -
 مف ىذا القرار.  6و 4المشار إلييا في المادتيف 

، ممتقياتمحاضرات، أشكاؿ البحث الّتكويني لفائدة طمبة الّدكتوراه )دروس دعـ المعارؼ،  تحديد كلّ  -
 في نموذج عرض الّتكويف في الّدكتوراه، ورشات...(

 لممّفات الّترّشح لممسابقة، دراسة المطابقة البيداغوجية -
 بالتكويف في الطور الثالث، االلتحاؽحسف سير مسابقات  المساىمة في -
 ،البحثية ال سيما التقييـ السنوؼ ومدػ تقدـ أعماليـ طمبة الّدكتوراه تكويف ضماف متابعة -
إبداء الرأؼ حوؿ تشكيمة لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المقترحة مف طرؼ المشرؼ قبل المصادقة  -

 عمييا مف طرؼ الييئات العممية.
 ( سنوات متتالية.03تحدد مدة الّتكويف في الّطور الّثالث بثالث ) :22 لمادةا

(، بناًء عمى رأؼ 02سنتيف ) ( إلى01) سنة إضافةبيمكف مدير المؤّسسة أف يرّخص، بصفة استثنائية، 
 معّمل مف طرؼ المشرؼ ولجنة الّتكويف في الّدكتوراه وباقتراح مف الييئات العممية المؤىمة. 

 .تعتبر الّسنوات اإلضافية لمّتكويف جزًء مف الفترة القانونية لمّتكويف في الّطور الّثالث
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ـّ اعتماد دفتر طالب الّدكتوراه مرف :23 المادة يحّدد حقوؽ وواجبات مختمف الّشركاء الذؼ ًقا بميثاؽ األطروحة، يت
أو  في الّتكويف في الّدكتوراه، السيما، طالب الّدكتوراه، المشرؼ، لجنة الّتكويف في الّدكتوراه ومدير المخبر

 .ىيكل بحث آخر
ـّ إعداد دفتر طالب الّدكتوراه وفقً   رار.مف ىذا الق 1مّنموذج المرفق بالممحق رقـ ا ليت

 

 الفصػل  الّرابػع
 إعػداد ومناقشػة أطروحػة الّدكتػوراهشػروط 

 

تصبح مواضيع األطروحة المقترحة في إطار مختمف مشاريع البحث والمصادؽ عمييا مف طرؼ  :24 المادة
 سّجل في الفيرس المركزؼ لممذّكرات واألطروحات.الييئات المختصة ممكية لممؤسسة ويجب أف ت  

، موضوع األوؿ نجح في مسابقة االلتحاؽ بالّتكويف في الّطور الّثالث عند تسجيمو يختار كّل مترشح
 .مصادؽ عميو أطروحة الّدكتوراه

 توزع مواضيع االطروحات عمى الطمبة الناجحيف عمى أساس ترتيبيـ في المسابقة.
 شرؼ عمى األطروحة.بعد أخذ رأؼ الم سنة جامعية بداية كلّ طالب الّدكتوراه في د تسجيل جدّ ي :25 المادة
 في إطار اإلشراؼ المشترؾ. الّدكتوراه  يمكف إعداد أطروحة :26المادة 
 يني و/أو في مركز بحث.مالبحث المتعمقة بالّدكتوراه في وسط  نجاز أعماؿإيمكف  :27المادة 
مصّف األستاذية في أو باحًثا دائًما مف  أستاًذا باحًثا اهالمشرؼ عمى أطروحة الّدكتور  يجب أف يكوف  :28 المادة

 وفي وضعية نشاط عمى مستوػ المؤسسة أو خارجيا. الشعبة
عمى شيادة دكتوراه، في  عمى األقلثاف متحصل  المشرؼ عمى األطروحة مشرؼ يساعديمكف أف 

 الييئة العممية المؤّىمة. فقةبعد مواوضعية نشاط عمى مستوػ المؤسسة أو خارجيا، 
 راه إعداد بحث أصمي مف طرؼ طالب الدكتوراه. تتضمف أطروحة الدكتو  :29 المادة

 في الدكتوراه، وكذا نشر األعماؿ العممية وتحرير األطروحة. فتعد مناقشة األطروحة نتاج لمتكوي
إتماـ الجانب الّتكميمي مف الّتكويف بدروس خالؿ السنة األولى مف تسجيمو  يجب عمى طالب الّدكتوراه :30 المادة

صص، منيجية البحث، تكنولوجيات اإلعالـ واالتصاؿ، الّمغات األجنبية وكذا دعـ المعارؼ في الّتخ
 مدخل لمتعميمية والبيداغوجيا، وفق ما ىو محدد في نموذج عرض الّتكويف في الّدكتوراه.

 .الدكتوراه مف التكويف في الدكتوراه طالبفي حاؿ التغيب غير المبرر عف ىذه الدروس يتـ فصل 
كميمي المذكور مضموف الّتكويف التّ عمى  مف ىذا القرار 23 ء المذكوروف في المادةمختمف الّشركا يصادؽ
 في دفتر طالب الّدكتوراه. أعاله،

يجب عمى طالب الّدكتوراه عرض حصيمة سنوية عف مدػ تقدمو في البحث أماـ لجنة الّتكويف في  :31 المادة
  .، وفق النموذج المحدد في دفتر طالب الدكتوراهالّدكتوراه

يمكف لجنة الّتكويف في في حاؿ عدـ كفاية النتائج المحّصل عمييا في نياية السنة الثانية مف التسجيل، 
 .المؤىمة لمقسـإعادة صياغة موضوع األطروحة عمى الييئة العممية الّدكتوراه اقتراح 
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ـّ مناقشة أطروحة الّدكتوراه إال بعد  :32المادة       .مف التسجيلالثة الّسنة الثّ  انقضاءال يمكف أف تت
ـّ أطروحتو خالؿ ىذه المدة، تقديـ طالب الّدكتوراه  يجب عمى مدة رخيص بتمديد تطمب الذؼ لـ يت

 برأؼ معّمل مف المشرؼ عمى األطروحة. رفقام، الّتكويف
مف  عمييايصادؽ ثـ تدرس سنويًّا طمبات االستفادة مف الّترخيص مف طرؼ لجنة الّتكويف في الّدكتوراه 

 ؼ الييئة العممية المؤّىمة ومدير المؤّسسة.طر 
لـ المترّشح اّلذؼ ، يقصى تمقائيا مف الّتكويف في الّطور الّثالث مف ىذا القرار، 22 مع مراعاة أحكاـ المادة

 .يو عند نياية السنة الثالثةيتحّصل عم ترخيص أو لـ يقّدـ طمب
  .طروحة الّدكتوراه يجب أف يكوف مبّرًراكّل طمب يتعّمق بتغيير المشرؼ و/أو موضوع أ :33 المادة

مف طرؼ لجنة الّتكويف في الّدكتوراه وتعرض عمى الييئات العممية إلبداء  المبّررة تدرس طمبات التغيير
 مف ىذا القرار. 6و 4الرأؼ النيائي مع األخذ بعيف االعتبار الشروط المذكورة في المادتيف 

قييـ لدػ المصالح اإلدارية المختصة مرفًقا بممخص عف األطروحة قصد التّ  المناقشةيودع ممف  :34 المادة
 واألعماؿ العممية لطالب الّدكتوراه باإلضافة لدفتر طالب الّدكتوراه.

االطروحة مقبوؿ عمى أساس التقرير اإليجابي لممشرؼ وتثبت لجنة الّتكويف في  مناقشةطمب كوف ي :35 المادة
ا لمممحق ، موزعة طبقً عمى األقل ( نقطة180مائة وثمانيف ) عمى اهالّدكتور  طالبالّدكتوراه مف حصوؿ 

 المرفق بيذا القرار. 2رقـ 
ـّ المناقشة أيضا :36 المادة بتقديـ مجموعة مف األعماؿ العممية أو براءة اختراع حسب كيفيات تحّدد  يمكف أف تت

 مف طرؼ وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي.
لجنة باقتراح مف المشرؼ عمى أطروحة الّدكتوراه وبعد أخذ رأؼ  ة أعضاء لجنة المناقشةتشكيمتحّدد  :37المادة 

 لمكّمية أو المعيد أو المدرسة العميا. العممي ، حسب الحالة، مف طرؼ المجمسالّتكويف في الّدكتوراه
كّل عضو  وصفة أعضاء لجنة المناقشة الّترخيص بالمناقشة يتضّمف تعييف يصدر مدير المؤّسسة، مقّرر

 .كما ىو مصادؽ عميو مف طرؼ المجمس العممي المؤىل
، نسًخا عف أطروحة الّدكتوراه إلى أعضاء الّمجنة المعّينيف المصالح المكّمفة بالّتكويف في الّدكتوراه ت سّمـ :38 المادة

 ( يوًما لتقديـ تقاريرىـ.45ويمنح ليـ أجل أقصاه خمسة وأربعوف )
ا لنفس كيفّيات الّتعييف طبقً  ض العضو اّلذؼ لـ يقّدـ تقريرهأعاله، يعوّ  نقضاء األجل المذكورابعد 

( 45ىذا القرار، ويمنح لمعضو الجديد أجل أقصاه خمسة وأربعوف ) مف 37 المنصوص عمييا في المادة
 يوًما لتقديـ تقريره.

 عممي.طرؼ وزير الّتعميـ العالي والبحث ال مف األطروحة ي حّدد نموذج تقديـ :39 المادة
تبّمغ  مف طرؼ أغمبية أعضاء لجنة المناقشة، عندما يكوف مشروع األطروحة موضوع تحّفظات جوىرّية، :40 المادة

 ىذه التحّفظات لممشرؼ مف أجل أخذىا بعيف االعتبار.
 المادتيف في رفض المشرؼ الّتحّفظات، تشّكل لجنة مناقشة ثانية حسب نفس اإلجراءات المحّددة في حاؿ

 مف ىذا القرار. 35و 34
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. في نياية ىذه المرحمة، يكوف قرار ىذه المجنة، بأغمبية الّمجنة الّثانيةيجب أخذ بعيف االعتبار تحفظات 
في  امرّجحً  األصوات، نيائًيا وغير قابل لمّطعف بخصوص قابمية مناقشة األطروحة. يكوف صوت الرئيس

 حالة تعادؿ األصوات.
 المناقشة:يتوجب عمى رئيس لجنة  :41 المادة

 ضماف مطابقة إجراءات المناقشة.  -
 تسيير المناقشة وتنشيط مرحمة األسئمة والمناقشات. -
 رئاسة المداوالت المغمقة وتعزيز اتخاذ قرار توافقي فور انتياء المناقشة. -
 تحرير محضر المناقشة. -
تقارير تقييـ المجنة  التأكيد عمى مستوػ الييئات اإلدارية المعنية مف أف المرشح قد أخذ بعيف االعتبار -

عضو آخر مف  أف يعيد بيذا الجزء مف التفويض إلىوتوصياتيـ أثناء المناقشة، كما يجوز لمرئيس 
 أعضاء لجنة المناقشة عند تقديـ النسخة النيائية لألطروحة.

ـّ مناقشة األطروحة :42 المادة وخارج  ،العملأياـ خالؿ  ،بعد موافقة أغمبية أعضاء لجنة المناقشة، عمنًيا ورسمًيا تت
 فترات العطل الجامعية، عمى مستوػ مؤسسة التسجيل. 

( أساتذة باحثيف مف ذوؼ مصّف 06( إلى سّتة )04أماـ لجنة تتشكل مف أربعة )تنظـ مناقشة األطروحة 
خارج ( مف 02( أو عضويف )01وفي وضعية نشاط منيـ عضو ) أو باحثيف دائميف مؤّىميف األستاذية

ـّ اختيارىمؤّسسة الّتسج   األطروحة.في موضوع ـ عمى أساس كفاءتيـ يل ويت
عضو مدعو يتـ اختياره عمى أساس كفاءتو في موضوع األطروحة دوف أف لجنة المناقشة أف تضـ يمكف 

 يكوف لو حق التصويت في المداوالت.
يمكف لممشرؼ المساعد أف يكوف ضمف لجنة المناقشة بصفة عضو مدعو دوف أف يكوف لو حق 

 تصويت في المداوالت.ال
( أعضاء عمى األقل مف لجنة المناقشة بما في ذلؾ 04ال يمكف أف تتـ المناقشة إال بحضور أربعة )

 المحاضرة المرئية عف بعديمكف أف تجرػ المناقشة عف طريق الرئيس والمشرؼ عمى األطروحة. 
، مف بينيـ الرئيس ة المناقشة( أعضاء عمى األقل مف لجن03لثالثة )في مكاف المناقشة  بحضور إجبارؼ 

 .والمشرؼ عمى األطروحة
 .وموافقة اإلدارةيتـ اقتراح تاريخ المناقشة مف طرؼ رئيس لجنة المناقشة بعد التشاور مع أعضاء المجنة 

 بتقدير "مشّرؼ" أو "مشّرؼ جّدا". "دكتور"عقب المناقشة وبعد مداوالت الّمجنة، يمنح الّطالب لقب  :43 المادة
، يمكنيا، عمى لساف رئيسيا، أف تيّنئ ةممتاز  كانتالعرض نوعّية األعماؿ و  رت لجنة المناقشة أفّ إذا قد

 الحائز عمى الّمقب شفوّيا وعمنًيا.
 مباشرة عقب المداوالت. في حالة االقصاء، يتـ إبالغ طالب الدكتوراه، مف قبل رئيس لجنة المناقشة
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 محضر مؤّرخ وممضي مف طرؼ أعضائيا. مناقشة فيالتدّوف مداوالت لجنة  :44 المادة
يجب أف يتضمف المحضر المعد مف طرؼ رئيس الّمجنة المالحظات المتعمقة بالعرض ومدػ التحكـ في 

 الموضوع المعالج وكذا إجابات طالب الدكتوراه عمى أسئمة أعضاء لجنة المناقشة.
 المؤّسسة. يسّمـ رئيس الّمجنة، عبر التدّرج السّممي، محضر المناقشة لمدير 

لممؤّسسة اّلتي سّجل فييا،  يةفي إطار أطروحة الّدكتوراه ممكً  تعّد األعماؿ العممّية اّلتي أعّدىا الّطالب :45 المادة
 .الدكتوراه ويمكف ليذه األخيرة أف تتصّرؼ فييا بكّل حّرية ما لـ تتنازؿ عنيا لفائدة طالب

 بالّمغات العربية، اإلنجميزيةمع كممات مفتاحية  ةيمتـز طالب الّدكتوراه ومشرفو بنشر ممخص لألطروح
 الفرنسية عمى الموقع الّرسمي لمؤسسة الّتسجيل.و 
الّتأكد الفعمي مف نشر ممخص تسميـ نسخة األطروحة النيائية لممؤسسة و منح شيادة نجاح مؤقتة بعد ت  

 عمى الموقع الّرسمي لمؤسسة الّتسجيل. األطروحة
ة عممية أو تزوير في الّنتائج أو غّش لو صمة باألعماؿ العممّية المتضّمنة في كّل محاولة سرق :46 المادة

ـّ تأكيدىا مف طرؼ الييئات العممية المؤىمة،  ـّ ثبوتيا أثناء المناقشة أو بعدىا ويت األطروحة، واّلتي يت
مييا ، دوف المساس بالعقوبات المنصوص عالمكتسب تعّرض صاحبيا إلى إلغاء المناقشة وسحب الّمقب

 في الّتشريع والّتنظيـ المعموؿ بيما.
 

 الخامس الفصػل  
ـٌ ختامّيػػة  أحكػػا

 

 تطّبق أحكاـ ىذا القرار عمى الّطمبة المترّشحيف لمّتكويف في الّطور الّثالث ابتداًء مف الّسنة الجامعية :47 المادة
2021-2022. 

 961ل تاريخ صدور ىذا القرار ألحكاـ القرار رقـ يخضع الّطمبة المسجموف لنيل شيادة الّدكتوراه قب :48المادة 
 .، المذكور أعاله2020 ديسمبر 02 المؤّرخ في

 02 المؤّرخ في 961يخضع الّطمبة المسجموف لنيل شيادة الّدكتوراه قبل تاريخ صدور القرار رقـ  :49المادة 
 .ه، المذكور أعال2016جواف  02المؤرخ في  547 ألحكاـ القرار رقـ 2020 ديسمبر

جواف  02المؤرخ في  547القرار رقـ يخضع الّطمبة المسجموف لنيل شيادة الّدكتوراه قبل تاريخ صدور  :50المادة 
 .المعدؿ والمتمـ، المذكور أعاله 2012، جويمية 12 المؤّرخ في 191ألحكاـ القرار رقـ  2016

 ىذا القرار. بتطبيقلّتعميـ العالي، كّل فيما يخّصو، يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدراء مؤّسسات ا:51المادة 
 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. :52المادة 

 2022 جانفي 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2022جانفي  09 يػف المػؤّرخ 28رقػـ رار ػػقبال 1ممحػػق رقػـ 
 ثػور الّثالػفي الطّ  فػالّتكويكيفيػات االلتحػاؽ ب يحػّددوالذي 

 ومناقشتيػػا وراهػالّدكتوتنظيمػػو وشػروط إعػداد أطروحة  
 

 

 

 

 

 وراهـر طالب الّدكتـدفت

 بطاقة توضيحية
 

 :طالب الدكتوراه
 

 ………………………… المقب

 ………………………… االسـ

 ………………………… تاريخ ومكاف االزدياد

 ………………………… العنواف

 ………………………… الياتف

 ………………………… البريد اإللكتروني

 
 .......................................................................: المؤسسة

 

 ..............................كمية، معيد، مركز بحث  ىيئة االلحاؽ:

 

 

 
 

 اهور ـلّدكتميثاق أطروحة ا
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 :الّنشاط والّتقييـ
ت عد عممية تقديـ األطروحة، عنصرا أساسيا في التكويف في 
الّدكتوراه إلى جانب عناصر أخرػ مشكمة ليذا التكويف، والتي 
تضمف النشاط والتقييـ. إذ يتعمق األمر، عالوة عمى األطروحة، 
بالمنشورات والمداخالت واألياـ الدراسية الخاصة تقييـ طمبة 

 راه وكذا مناقشة األطروحة.الّدكتو 
 :التكويف في الّدكتوراه

يعد التكويف في الدكتوراه تكوينا ولمبحث وعف طريق البحث، -
يتضمف تعميقا لممعارؼ في تخصص أساسي، ومدخال 
لتقنيات التفكير والتجريب الضروريتيف لمنشاطات المينية 

 وفي البحث.
مستوػ وىي تسمح الّدكتوراه باكتساب كفاءات عممية عالية ال-

عبارة عف قيادة مشروع بحث أصمي ومبدع، ينبغي أف 
يندرج تحضيرىا في إطار محاور البحث ذات األولوية 
الوطنية مف جية، وأف تكوف محددة بوضوح مف حيث 

 أىدافيا ومتطمباتيا، مف جية أخرػ.
تعد فترة التكويف في الدكتوراه بمثابة تجربة مينية في قطاع -

ث يكوف حامميا عند نياية التكويف قد البحث واإلبداع، بحي
اكتسب، ليس فقط الكفاءات العممية والتقنية في مجاؿ بحثو، 
بل كذلؾ الكفاءات األخرػ الضرورية لقيادة مشروع بحث 

 بكل استقاللية.
 

 :األطروحة
يحدد ممف األطروحة الذؼ يسمـ لإلدارة: موضوع األطروحة، -

كل البحث اسـ المشرؼ عمى األطروحة، ومخبر أو ىي
 المستقبل.

يكوف اختيار الموضوع وظروؼ العمل الضرورية لتقدـ وسير -
التكويف في الّدكتوراه، موضوع اتفاؽ يبـر ما بيف طالب 
الدكتوراه والمشرؼ عمى األطروحة، يتـ المصادقة عميو مف 
طرؼ لجنة التكويف في الّدكتوراه بالتعاوف مع مدير المخبر أو 

 ة أحكاـ ىذا الميثاؽ.ىيكل بحث آخر، مع مراعا
أطروحة الّدكتوراه، ىي بمثابة الشاىد عمى تقديـ نتائج البحث -

 مكتوبة )نصوص، رسومات، جداوؿ، أشكاؿ أو تطبيقات(.
ينبغي أف يؤدؼ تحضيرىا إلى إنجاز عمل أصمي وتكويني، -

بحيث يندرج إنجازىا في المواعيد المحّددة حسب النصوص 
 وىي ثالث سنوات كاممة.

ف تعديل موضوع األطروحة أثناء التسجيل، إال في ال يمك-
 بعض الحاالت االستثنائية.

كّل طمب يتعّمق بتغيير المشرؼ و/أو موضوع أطروحة -
 الّدكتوراه يجب أف يكوف مبّرًرا.

 

 :مقدمة
يشّكل ميثاؽ األطروحة دليال مرجعيا، يقّنف االّتفاؽ المبـر ما 

وحة ومسؤوؿ لجنة بيف طالب الّدكتوراه، والمشرؼ عمى األطر 
 التكويف في الّدكتوراه ومدير مخبر أو ىيكل دعـ التكويف.

ييدؼ الميثاؽ إلى تحديد مسؤولية الشركاء والتعريف بحقوؽ 
 والتزامات كل طرؼ.

يمضي األطراؼ عمى الميثاؽ، عند التسجيل األوؿ لبداية 
التكويف، ويعتبر بمثابة التزاـ قوؼ بيف األطراؼ رغـ أنو يفتقد 

 لزامية القانونية التعاقدية. لإل
يعتبر الميثاؽ ممحقا لدفتر طالب الّدكتوراه الذؼ يحدد كيفيات 
متابعة وتقييـ الطالب. يقـو مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه 
والمشرؼ عمى األطروحة بتسجيل النشاطات العممية لمطالب 

ف مالحظا ت في الّدكتوراه )منشورات، مداخالت ... الخ( وت دوَّ
لجنة متابعة الطالب في الّدكتوراه خالؿ كل يـو دراسي خاص 

 .بالتقييـ

 :الّنصوص التنظيمّية
( حالًيا وفًقا LMDيتـّ تنظيـ الّتكويف في الّدكتوراه )نظاـ 

 لمّنصوص الّتنظيمية اآلتية:
، 1999أفريل  04المؤّرخ في  05-99القانوف رقـ -

لي، المعّدؿ المتضّمف القانوف التوجييي لمّتعميـ العا
 والمتّمـ،

غشت  19المؤرخ في  265-08المرسـو التنفيذؼ رقـ -
والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى  2008سنة 

 شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه،
أكتوبر  2المؤرخ في  231-10المرسـو التنفيذؼ رقـ -

، والمتضمف القانوف األساسي لطالب 2010سنة 
 الدكتوراه،
، يحّدد كيفيات 2022جانفي  09المؤرخ في  28القرار رقـ 

االلتحاؽ بالتكويف في الطور الثالث وتنظيمو وشروط إعداد 
 أطروحة الدكتوراه ومناقشتيا.
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يجب أف يكوف العنواف النيائي لألطروحة مطابقا لمعنواف -
 الوارد في آخر وثيقة إلعادة التسجيل.

روحات إجبارؼ، ويتـ التسجيل في البطاقية الوطنية لألط-
 بواسطة مصالح ما بعد التدرج لمؤسسة التسجيل.

يجب أف ترفق األطروحة باألعماؿ العممية وفق ما تـّ -
 .2تحديده في الممحق رقـ 

تستفيد األطروحة المحّضرة في إطار إشراؼ مشترؾ مف -
نفس الحقوؽ، كما تترّتب عمييا نفس االلتزامات، عالوة 

راؼ بتنفيذ األحكاـ الخاصة الواردة عمى ذلؾ، تمتـز كل األط
 في اتفاؽ الشراكة.

ة  :المدَّ
( 03المّدة العادية لتحضير أطروحة الّدكتوراه ىي ثالث )-

 سنوات جامعية متتالية.
يمكف أف ت منح، بصفة استثنائّية، رخصة لسنة أو سنتيف مف -

طرؼ مدير المؤسسة باقتراح مف المشرؼ عمى األطروحة 
 ئات العممية المعنية.وىذا بعد آراء اليي

 

ال يعني ىذا التمديد مواصمة التمويل، إذ يخضع تمويل الفترة -
اإلضافية إلنجاز األطروحة لتقدير المشرؼ عمى األطروحة 

 ومدير المخبر.
يشطب اسـ المترّشح الذؼ لـ يتمكف مف مناقشة أطروحتو في -

اآلجاؿ المحددة مف قائمة الّتكويف في الّدكتوراه ويسحب 
 عو مف السجّل الفيرسي المركزؼ لألطروحة.موضو 

 :متابعة طمبة الدكتوراه وتقييميـ
تنظـ لجنة التكويف في الّدكتوراه مع نياية كل سنة جامعّية -

)في شير جواف( يوًما دراسًيا أو أكثر لتقييـ ومتابعة طمبة 
 الدكتوراه.

يقدـ طمبة الّدكتوراه أماـ لجنة التكويف في الّدكتوراه حصيمة -
 ـ أعماليـ مع اآلفاؽ المنتظرة.تقد

يقيد سير األياـ الدراسية ونتائجيا في بطاقة التقييـ المرفقة -
 ليذا الميثاؽ.

يمكف لمجنة التكويف في الدكتوراه دعوة أساتذة و/أو باحثيف -
 مف خارج المجنة أو مف خارج المؤسسة.

تسمح األياـ الدراسية بمرافقة سيرورة التكويف وتقييمو إلى غاية -
صميـ األطروحة واحتماؿ تقديـ التصحيحات الضرورية، بما ت

 في ذلؾ مناقشة األطروحة في اآلجاؿ المحددة.

تسمح األياـ الدراسية أيضا لمجنة التكويف في الدكتوراه -
بالحصوؿ عمى معمومات منظمة تكوف بمثابة أداة لمتقييـ 
بشكل يسمح بوضع معالـ لمتقييـ المستمر كفيل بتدعيـ جودة 

 كويف.الت
 :المنشورات والمداخالت

يمتـز طالب الدكتوراه عند نشر أو تقديـ مداخمة بالتشاور مع -
 المشرؼ عمى األطروحة.

يتـ االتفاؽ مبدئيا بيف طالب الّدكتوراه ومشرفو عمى الموقع -
الذؼ يحتمو الطالب في ترتيب المؤلفيف عند التأليف 

اع الناجمة المشترؾ لممداخالت والمنشورات أو براءات االختر 
عف أعمالو، وتكوف في كل الحاالت، بحسب نسبة 

 مساىمتو.
يمتـز طالب الّدكتوراه بإظيار اسـ مؤسسة التسجيل والمخبر -

المستقِبل عمى كل المنشورات التي يكوف فييا ىو المؤلف أو 
 المؤلف المشترؾ.

يجب أف يكوف العنواف االلكتروني المقدـ مف طرؼ -
ه أثناء تسجيمو األوؿ، ىو العنواف المؤسسة لطالب الّدكتورا 

 الوحيد الذؼ يقيده في منشوراتو ومداخالتو.
يمكف قبوؿ المنشور قيد الطبع شريطة تقديـ شيادة رسمية -

 مف المجمة.
- 

 :التسجيالت
( تسجيالت سنوية 03تحدد مدة إعداد األطروحة بثالث )-

 متتالية.
دة يتـ التسجيل في السنة األولى مف التكويف لنيل شيا-

الّدكتوراه ؿ.ـ.د بعد اجتياز مسابقة وطنّية طبقا لمتنظيـ 
المعموؿ بو وي فتح التسجيل لمحاصميف عمى شيادة ماستر أو 

 شيادة أجنبية معادلة ليا.
في بداية كل سنة جامعية، يحّدد التسجيل موضوع -

األطروحة ومخبر أو ىيكل البحث المستقبل. يجب عمى 
تقدـ أعمالو باالتفاؽ مع طالب الّدكتوراه أف يثبت مدػ 

 المشرؼ عمى أطروحتو.
عند نياية السنة الثالثة يجب عمى مدير المؤّسسة أف يقرر -

بخصوص إعادة التسجيل اإلضافي، بناء عمى تقرير فعمي 
مف المشرؼ عمى األطروحة ولجنة التكويف في الّدكتوراه 

 والييئات العممية.
 المناقشػة:

مائة  الطالب عمى يمكف مناقشة األطروحة بعد حصوؿ-
 .2( نقطة، موزعة طبقا لمممحق رقـ 180وثمانيف )

ال يمكف مناقشة األطروحة إال بعد إثبات المشاركة الفعمية -
 في الممتقيات و/أو الندوات المبرمجة.
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يقترح مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه، بناء عمى استشارة -
ي لمكمية أو المشرؼ عمى األطروحة وبعد موافقة المجمس العمم

المعيد، عمى مدير المؤسسة تعييف لجنة لمناقشة األطروحة 
( 01( أعضاء منيـ عضو )06( إلى )04تتشكل مف أربعة )

 ( مف خارج المؤسسة.02أو عضويف )
تختار المجنة مف بيف أعضائيا رئيسا مف غير المشرؼ عمى -

 األطروحة، يتكفل بتحرير تقرير المناقشة.
قشة عف طريق النشر وعبر المواقع يجب اإلعالف عف المنا-

 المحّددة عمى مستوػ المؤسسة وخاّصة عمى موقعيا اإللكتروني.
كل تصرؼ يتعمق بالسرقة العممية أو تزوير النتائج أو غش -

ذو صمة باألعماؿ العممية، تـ التصريح بو في إطار 
األطروحة وتـ إثباتو أثناء المناقشة أو بعدىا، يعّرض المترشح 

 مناقشة أو إلى سحبإللغاء ال
الشيادة المتحصل عمييا، باإلضافة إلى تطبيق العقوبات -

 المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو.
عقب المناقشة وبعد مداوالت المجنة، ي منح لقب دكتور -

 لممترشح بتقدير "مشّرؼ" أو "مشّرؼ جدا".
يجب عمى طالب الدكتوراه أف ي درج في أطروحتو كل -

طمبت منو مف طرؼ الّمجنة ويقدميا، بعد التصحيحات التي 
 المصادقة عمييا مف طرؼ رئيس الّمجنة، في اآلجاؿ التي

 حّددت لو.
 

 :السّريػة
يمتـز طالب الدكتوراه باحتراـ أخالقيات البحث العممي -

السّيما في مجاؿ الممكية الفكرية لممصادر المستعممة 
 )البيبميوغرافيا(.

ّسرية تجاه اآلخريف كما يمتـز يمتـز طالب الّدكتوراه بال-
بالحفاظ عمى الّسرية بخصوص المعمومات واألدوات بأؼ 
شكل مف األشكاؿ أثناء اطالعو عمييا وىو بصدد إنجاز 
أطروحتو وبمناسبة إقامتو في المخبر، إذا كانت ذات صمة 
مع ىيئات أو شركات أخرػ، ما دامت ىذه المعمومات ال 

 تدخل ضمف الممكية العامة.
 

 :ّنزاع والوساطةال
يجب إبالغ مسؤوؿ لجنة التكويف في الدكتوراه ومدير -

المخبر بكل نزاع أو خالؼ يحدث بيف طالب الدكتوراه 
 ومشرفو ليجتيدا بالتشاور إليجاد حل بالتراضي.

ذا لـ - يناقش النزاع عمى مستوػ لجنة التكويف في الدكتوراه وا 
ات العممية يتـ التوصل إلى حّل، ت حاؿ المسألة عمى الييئ

 لمكمية والجامعة باعتبارىا أعمى الييئات المطالبة بالفصل.
 يمكف إيداع طعف أخير لدػ مدير المؤسسة.-

 :حقوؽ وواجبات الشركاء
يحّدد الميثاؽ التزامات مختمف الشركاء، بغية ضماف 
الّسير الحسف لمتكويف في الّدكتوراه، فاليدؼ ىو تجاوز العالقة 

الّدكتوراه وتحميل شركاء التكويف في  تمميذ تجاه طالب-معمـ
الّدكتوراه المسؤولية عبر قواعد تحّدد حقوؽ والتزامات كّل 

 .طرؼ وتضبط مسؤولّياتيـ
 : طالب الدكتوراه

يقّدـ طالب الّدكتوراه تصريحا شرفيا، بعدـ تسجيمو في -
ال تعرض لمفصل مف التكويف في الّدكتوراه.  مؤسسة أخرػ وا 

عمل طبقا لبرنامج عمل وضع مع  يمتـز برزنامة ووتيرة-
 المشرؼ.

يتفرغ كميا لنشاطات البحث وَيحضر كل الممتقيات -
والتكوينات المبرمجة ضمف التخصص المعني لجنة التكويف 

 في الّدكتوراه أو مخبر البحث المستقِبل.
 يمتـز بتقديـ تقرير سنوؼ حوؿ مدػ تقدـ أشغالو.-
ستقِبل السيما في يمتـز باحتراـ النظاـ الداخمي لممخبر الم-

 مجاؿ النظافة واألمف.
 

يمتـز باالستعماؿ الجَيد لممصادر واليياكل الموضوعة تحت -
تصرفو: كالتجييزات، واألدوات، واألجيزة المعموماتية، 

 والتوثيق، واستعماؿ االنترنت.
يمتـز باحتراـ قواعد سرية لنشاطات البحث )المناىج، -

 البروتكالت ونتائج األعماؿ(.
باحتراـ قواعد اآلداب وأخالقيات المينة بخصوص  يمتـز-

السرقة العممية، تزوير النتائج، المداخالت والنشر بدوف إذف 
 مسبق لممشرؼ.

( 03يستفيد طالب الدكتوراه مف منحة دراسية خالؿ ثالث )-
 سنوات لمّدة تكوينو طبقا لمتنظيـ المعموؿ بو.

ؿ يجب أف يقّدـ ممف إعادة تسجيمو كل سنة في اآلجا-
 المحّددة.

يخضع طالب الّدكتوراه لألحكاـ المنّظمة لطور الّتكويف -
العالي المسّجل ضمنو، وكذلؾ لألحكاـ الواردة في الّنظاـ 

 الداخمي لمؤّسسة التعميـ العالي المنتسب إلييا.
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 : المشرؼ عمى األطروحة
يمتـز المشرؼ بتخصيص الوقت الاّلـز لمتأطير العممي -

 لدكتوراه.ألعماؿ البحث لطالب ا
ال يحّق لو تفويض اإلشراؼ عمى البحث إذ لو المسؤولّية -

 الفعمّية لمتأطير.
يجب عميو توفير الوسائل الالزمة إلنجاز العمل، وتحديد -

 رزنامة عمل.
يجب أف يسير عمى إيداع ممف إعادة تسجيل طالب -

 الّدكتوراه حسب اآلجاؿ المحّددة.
لنقائص في عمل يجب أف يمتـز بإبداء الرأؼ ويشير الى ا-

 طالب الدكتوراه، عند إعادة التسجيل السنوية.
عميو أف يخبر كتابيا مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه -

بكل إخالؿ يقـو بو طالب الّدكتوراه في مجاؿ أخالقيات 
 المينة والسموؾ.

مساعدة طالب الّدكتوراه إلبداء روح المبادرة والصرامة -
 العممية واالستقاللية.

 تقرير مبرر ومعمل في حالة التنازؿ عف اإلشراؼ. تقديـ-

 :مدير المخبر أو ىيكل البحث
 يضمف اندماج طالب الّدكتوراه في المخبر أو ىيكل البحث.-
يضمف لطالب الّدكتوراه االستفادة مف نفس التسييالت التي -

يتمتع بيا الباحثوف اآلخروف بالمخبر، مف أجل إنجاز بحثو 
المصادر واليياكل والدعـ المالي كالتجييزات واألدوات و 

مكانية حضور الممتقيات والمحاضرات وتقديـ  والتوثيق وا 
 عممو أثناء التظاىرات العممية.

يمتـز بالتنسيق مع المشرؼ عمى األطروحة، ببرمجة -
 نشاطات طالب الّدكتوراه داخل المخبر.

مساعدة الطالب بالتنسيق مع المشرؼ لتسييل تنقمو الى -
 خارج إلجراء تربص إذا دعت الضرورة لذلؾ.مخبر بحث بال

 :مسؤوؿ لجنة التكويف في الدكتوراه
يجب أف يسير عمى احتراـ الميثاؽ وتطبيق القرارات -

المّتخذة والسير الحسف لألشغاؿ خالؿ متابعة وتقييـ طمبة 
 الّدكتوراه.

يضمف لطمبة الّدكتوراه الوصوؿ إلى المعمومات ذات الصمة -
 ببرنامج التكوينات.

 يجب أف ي عمـ طمبة الّدكتوراه باآلفاؽ المينية لمتكويف.-

أف ي برمج نشاطات تعميمية وتكوينية )ممتقيات، أياـ يجب -
 لطمبة الدكتوراه(.

 التأكد مف تقييـ طالب الّدكتوراه ومتابعتو.-
م طالب بإخضاع كل العمميات الواجب القياـ بيا لممصادقة -

مف طرؼ كل الييئات  )البيداغوجية، والعممية، واإلدارية(
 العممّية لمقسـ والكمّية، واإلدارة )رئيس القسـ، والعميد(.

 : الشريؾ االجتماعي االقتصادي
في حالة إعداد األطروحة بالّشراكة مع مؤّسسة اقتصادية، 

 يمتـز الشريؾ االجتماعي االقتصادؼ بما يمي:
تسييل عممّية الوصوؿ إلى الوثائق، الّتأطير الميني، -

 يف مف استعماؿ األدوات والتجييزات،والتمك
تمكيف طالب الّدكتوراه مف نفس االمتيازات الممنوحة -

لممتعاونيف مع المؤّسسة: الّنقل، اإلطعاـ وتأميف اإلقامة 
 عند االقتضاء.  

 : مدير المؤسسة
يجب أف يمنح لطالب الّدكتوراه عنواف الكتروني عمى موقع -

 المؤسسة عند التسجيل األوؿ.

الموقعوف أدناه بأنيـ اّطمعوا عمى مختمف األحكاـ يصّرح 
 التنظيمية المحددة لحقوؽ والتزامات كل طرؼ.

 

 .............................في  ...........................بػ 

 
           ...................................................... :طالب الّدكتوراه

 
 

   ...................................: ف في الّدكتوراهمسؤوؿ لجنة التكوي
 
 

   ................................................ :المشرؼ عمى األطروحة
 
 

 ........................................: مدير المخبر أو ىيكل البحث
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  :التكويف في الدكتوراه مؤىل
 ...................................... مؤرخ في ............ قرار وزاري رقـ
 .………………………………………………………… عنواف التكويف:

 …………………………………………………………………… الميداف:
 ………….………………………………………………………… الشعبة:

 ……………………………………………………………… التخصص:
 

 :مسؤوؿ لجنة التكويف في الدكتوراه
  ........................................................: االسـ
 ........................................................ :المقب

 .....................................................: الياتف
  ..................................... :البريد اإللكتروني

 
 :  مخبر البحث

 
.....................................................................................................

  
 
 

 :المشرؼ عمى األطروحة
 ............................................ : االسـ
 ............................................ :المقب

  ....... ....................................: الياتف
  ..................................... :البريد اإللكتروني

 

 :المشرؼ المساعد عمى األطروحة )إف وجد(
 ............................................ : االسـ
 ............................................ :المقب

 ......  ....................................: الياتف
  ................................. :البريد اإللكتروني

 
 :مدير المخبر أو ىيكل البحث

 ...................................... : االسـ
 ...................................... :المقب

 ......................................: الياتف
  ............................ :البريد اإللكتروني

 

 الّتقييـ والمتابعة
يجب عمى مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه ولجنة 
المتابعة تنظيـ يـو دراسي لتقييـ مدػ تقّدـ أعماؿ طمبة 

 الّدكتوراه، سنويا.
تتبع المكتسبات الجزئية أو الناقصة بتعميقات تسّجل في 

استدراكيا بسرعة  الدفتر الممحق، لتمكيف طالب الّدكتوراه مف
 خالؿ المراحل القادمة.

 نقطة( 30التكويف )
 نقطة( 12دروس التخصص )-

 السداسي األّوؿ
 ....................................................................: عنواف الدرس
 .................................................................. :الحجـ الساعي

 .............................................................................: المتدخل
  مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه

 
 السداسي الّثاني
 ..................................................................... :عنواف الدرس
 ...................................................................: الحجـ الساعي

 ..............................................................................: المتدخل

 مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه

 نقاط( 06دروس في منيجية البحث وتعميـ البيداغوجيا )-
 

منيجية البحث 
  اتتحديد األىداؼ والمكتسب

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

 مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه
 
 
 
تعميـ البيداغوجيا والتعميمية 

  يد األىداؼ والمكتسباتتحد
...................................................................................... 

 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

...................................................................................... 
 

 مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه
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 نقاط( 06جيات االعالـ واالتصاؿ )دروس في تكنولو -
 تحديد التقنيات واآلليات المكتسبة

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 : مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه

 
 نقاط( 06كفاءات لغوية في اإلنجميزية )-

 المحادثة
.................................................................................................... 

 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 تحرير المقاالت

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 

.................................................................................................... 
 :مصادقة لجنة التكويف في الدكتوراه

 
 نقطة( 50األعماؿ العممية )عمى األقل 

 
(:"نقطة 50منشورات دولية صنف "أ )لكل منشور 

 

 الرابط عمى النت التاريخ العنواف
   
   
   
   

 
 
:)براءة اختراع دولية )المنظمة الدولية لمممكية الفكرية 

 عمى األكثر( 01نقطة )اختراع  50
 تاريخ الّنشر االيداع تاريخ العنواف

   

 
 
 
 

( :"40منشورات دولية صنف "ب )نقطة لكل منشور 
 ابط عمى النتالر  التاريخ العنواف

   
   
   
   

 
( "نقطة لكل منشور،  30منشورات وطنية صنف "ج

 عمى األكثر( 02منشوراف 
 الرابط عمى النت التاريخ العنواف

   
   

 
 :)براءة اختراع وطنية )المعيد الجزائري لمممكية الفكرية

 عمى األكثر( 01نقطة )اختراع  25
 

 شرتاريخ النّ  االيداع تاريخ العنواف
   

 

 :عمى األكثر( 02نقطة )مداخمتاف  12,5مداخالت دولية 
 

 المكاف التاريخ العنواف
   
   

 
 :عمى األكثر( 02نقاط )مداخمتاف  10مداخالت وطنية 

 
 المكاف التاريخ العنواف
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ثػور الّثالػف في الطّ ػالّتكويكيفيػات االلتحػاؽ ب يحػّددوالذي  2022جانفي  09 يػف المػؤّرخ 28 ـػرار رقػػقبال 2ممحػػق رقػـ 

 ومناقشتيػػا وراهػالّدكتوشػروط إعػداد أطروحة  وتنظيمػػو
 

 "شبكػة تنقيػط لقبػوؿ طمػب مناقشػة األطروحػة"
 نقطة عمى األقل( 180)

 

 ( 100األطروحة: عمل بحث أصمي .)نقطة 
 ( 30التكويف )نقطة 
 .نقطة 12دروس التخصص:  -
 .نقاط 06: ة والبيداغوجيامدخل لمتعميميدروس في منيجية البحث و  -
 .نقاط 06دروس في تكنولوجيات االعالـ واالتصاؿ:  -
 .نقاط 06كفاءات لغوية في اإلنجميزية:  -
 نقطة( 50)عمى األقل   *األعماؿ العممية 
 .نقطة 50منشورات دولية صنف "أ":  -
 عمى األكثر(. 01)احتساب اختراع  نقطة 50براءة اختراع دولية )المنظمة الدولية لمممكية الفكرية(:  -

 
 المصادقة عمى المكتسبات

 
( 30التكويف )نقطة 

 اه:مصادقة لجنة التكويف في الدكتور 
              

 
 
 
 
 نقطة( 50األعماؿ العممية )عمى األقل 

 تأشيرة الييئات العممية المؤىمة:
              

 
 

 
يصّرح الموقعوف أدناه بأنيـ اّطمعوا عمى مختمف األحكاـ  

 التنظيمية المحددة لحقوؽ والتزامات كل طرؼ.
 .............................في  .........................بػ 

 
           ...................................................... :طالب الّدكتوراه

 
 

  ........................................ : مسؤوؿ لجنة التكويف في الّدكتوراه
 
 

  ................ ............................................ :المشرؼ عمى األطروحة
 
 

 ...................................................: مدير المخبر أو ىيكل البحث
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 .نقطة 40منشورات دولية صنف "ب":  -
 عمى األكثر(. 02)احتساب منشوراف  نقطة 30منشورات وطنية صنف "ج":  -
 عمى األكثر( 01)احتساب اختراع  نقطة 25 براءة اختراع وطنية )المعيد الجزائرؼ لمممكية الفكرية(: -
 ر(.عمى األكث 02)احتساب مداخمتاف  نقاط 12,5مداخالت دولية:  -
 عمى األكثر(. 02)احتساب مداخمتاف نقاط  10مداخالت وطنية:  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 منشورات في مجالت مصنفة في الفئة ) أ ( أو )ب( )بالنسبة لمياديف العمـو والتكنولوجيا (   * 

 نفة في الفئة ) أ ( او )ب( او )ج( )بالنسبة لمياديف العمـو واالجتماعية واالنسانية(.منشورات في مجالت مص
ال تقبل المقاالت التي تنشر لدى ناشريف وىمييف او في المجالت الوىمية الواردة في القائمة التي تحددىا دوريا المجنة الوطنية 

 .لتصنيف المجالت العممية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء وحدة البحث في وساطة العمـو الطبية ،2022 جانفي 13مؤرخ في  030قػػرار رقـ 
 وعمـو الطبيعة والحياة لدى مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -
 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ

 1985مارس سنة  16الموافق  1405جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  56-85وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .قني، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء مركز لمبحث في اإلعالـ العممي والت

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

 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذؼ يحدد تنظ

 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 21و 9الذؼ يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادتاف 

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي 2011

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

وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .2021أكتوبر  10و 9العممي المنعقدة في 

 ي ػقػػػػػّرر
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المؤرخ  257-99مف المرسـو التنفيذؼ رقـ      21والمادة  9ادة تطبيقا ألحكاـ الفقرة األولى مف الم المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشاء  1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8في 

وحدة البحث في وساطة العموـ الطبية وعموـ الطبيعة والحياة لدػ مركز البحث في اإلعالـ العممي 
 نص "وحدة بحػث".والتقني، تدعى في صمب ال

 يكوف مقر وحدة البحث بجامعة تممساف. :2 المادة
شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  6زيادة عمى المياـ المحددة في المادة  :3 المادة

 ، والمذكور أعاله، تكمف وحدة البحث بما يأتي:1999نوفمبر  16الموافق  1420
 اـ أدوات االتصاؿ مف أجل جعل العمـ في متناوؿ الجميع،بحث وتطوير أساليب باستخد -
مشاركة المواضيع الطبية العامة مع الجميور )خاصة األمراض المزمنة( وتمؾ المتعمقة بالتغذية ومراقبة  -

 الجودة،
 تحفيز االىتماـ بالعمـو والمعرفة بشكل عاـ، -
لبيئة، والبيولوجيا الجزيئية وعمـ األحياء : العموـ التجريبية، وا تنظيـ ورشات عمل حوؿ المواضيع التالية -

 الدقيقة، والييدرولوجيا البحرية وتربية األحياء المائية والعديد مف المواضيع األخرػ،
 : الوسطاء والمنشطوف والمتواصموف،  تدريب الميارات حسب التخصص أو في تخصصات متعددة -
 إنتاج مواد لنشرىا باستخداـ المحتويات لتبسيط المعرفة. -

  تتشكل وحدة البحث مف قسمي البحث اآلتي ذكرىما: :4 المادة
  ،قسـ البحث: الوساطة في العمـو الطبية 
 .قسـ البحث: الوساطة في عمـو الطبيعة والحياة 

يكمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في اإلعالـ العممي   :5 المادة
 ا يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.والتقني، كل فيم

 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 جانفي 13مؤرخ في  31قػػرار رقـ 
 العمـو والتكنولوجيا لدى جامعة جيجل

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة جيجل،المعدؿ والمتمـ 2003
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجا2003
 .منو



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   130

 

 

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2009ديسمبر  21رخ في المؤ  345وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والتكنولوجيا لدػ جامعة جيجل، المعدؿ والمتمـ

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
لمعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا لدػ جامعة جيجل.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ والتكنولوجيا لدػ جامعة جيجل في الجدوؿ الممحق  :2ػمػادة الػ

 بيذا القرار.
 نشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ي :3الػػػمادة 

 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022جانفي  13 المؤرخ في 031 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة جيجل العمـو والتكنولوجيا كمية

 

 الصفة المقب واإلسـ  -
 عميد الكمية، رئيسا مقيدش دمحم الرشيد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زازوة عمي -
 ـ االلكترونيؾرئيس قس حواس حكيـ -
 رئيس قسـ االلكتروتقني لفويمي موسى -
 رئيس قسـ اآلليات  بونار نعماف  -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية والرؼ  طكوؾ مصطفى -
 رئيس قسـ ىندسة الطرائق بوالنار نجـ الديف -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية بوالنش سمير -
 كنولوجيا رئيس قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والت سعيود نسيـ -
 مديرة مخبر بحث بوالرماد فريدة -
 مدير مخبر بحث عالؽ ىشاـ -
 مدير مخبر بحث مميط عادؿ -
 مدير مخبر بحث مسيود صالح -
 مدير مخبر بحث بودغدغ كماؿ -
 مدير مخبر بحث دمحميوة نبيل -
 مدير مخبر بحث حديد مختار -
 مدير مخبر بحث بولقروف عبد السالـ -
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 ة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكترونيؾممثمة منتخب مرابط سعاد  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكترونيؾ بغوؿ دمحم رياض -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإللكتروتقني يخمف نبيل -
 ـ اإللكتروتقنيممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قس ىادؼ منير -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلليات صايفية دنيا -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اآلليات خباش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ  قوجيل كماؿ -
 خب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ ممثل منت عمارة الياس -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بمفردؼ فتيحة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق رويبح كريمة -
 مصف األستاذية عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ  ظوفر سعاد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بمحيمر نصرالديف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رويدؼ طارؽ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عميروش سمير -
 المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف حنؾ سمير -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ االلكترونيؾ كعيكعة مروة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االلكتروتقني بومعراؼ سيف الديف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ ىندسة الطرائق بف اعمر ايمف -
 اآلليات ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ زمور ادريس -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية والرؼ  طبيبل ميدؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المعمارية بف حمو أيوب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ التعميـ األساسي لمعمـو والتكنولوجيا بولقرط عادؿ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث   ،2022 جانفي 13مؤرخ في  32قػػرار رقـ 

 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

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

 1992مايو سنة  23الموافق  1412ذؼ القعدة عاـ  20المؤرخ في  214-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ـوالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، المعدؿ والمتم

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011

 .منو 21
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 ي ػقػػػػػّرر
ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

القائمة االسمية ألعضاء المجمس ، والمذكور أعاله، تحدد 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432
 العممي لمركز البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية كما يأتي:

 

 :بالنسبة لباحثي المركز 
 ضياء الديف، حميطوش -
 أماؿ، بوجمعة -
 عاشور، طربوش -
 ليميا، بودريش -
 مصطفى منير، بوحنة -
 نادية، طايبي -
 نادية، بايت -
 حفيظة، حجار -
 وليد. رابوب -

 :بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف المركز 
 سميرة، شادر -
 دمحم، خوجة -
 حكيـ، لونيسي -
 صالح، أكاؿ -
 عادؿ. سعدؼ -

 :بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج 
 رابح،  بوخروب -
 فيصل،  لراشي -
 عز الديف،  بوسكسو -
 وليد. حمداوؼ  -

 

 :األعضاء بحكـ القانوف 
 ر المركز،مدي خمدوف  بشارؼ  -
 مدير وحدة بحث. رياض الجي -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػف لنيػل  ،2022 جانفي 13مؤرخ في  033قػػرار رقـ 
  2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  شيػادة الّدكتػوراه

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23 الموافػق 1424جمادػ الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -

  .واّلذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003
 2005غشت سنػة  16الموافػق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -

 .قػواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهواّلذؼ يحّدد مياـ المركز الجامعي وال
 2008أوت سنة  19الموافػق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ فػي  265-08ى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ وبمقتض -

 .يادة الماستر وشيادة الّدكتوراهوالمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وش
 2013يناير سنة  30 الموافػق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ فػي  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -

 .واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ فػي  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياواّلذؼ يحّدد القانوف 
واّلذؼ يحّدد كيفيات االلتحػاؽ بالّتكويف في الّطػور  2022نفي سنة جا 9المؤّرخ فػي  28وبموجب القرار رقـ  -

 .داد أطروحة الّدكتوراه ومناقشتياالّثالػث وتنظيمو وشػروط إعػ
 .ّندوات الجيوية وسػط، شػرؽ، غػربوبناًء عػمى محاضر اجتماع المّجاف المختّصة لم -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

المذكور أعاله، ييدؼ  2022جانفي سنة  09المؤّرخ فػي  28القرار رقـ  مف 5 تطبيقا ألحكاـ المادة المادة األولى:
ىذا القرار إلى تأىيل مؤّسسات الّتعميـ العالي اآلتي ذكرىا لضماف الّتكويف لنيل شيػادة الّدكتػوراه بعنواف 

 : 2022-2021الّسنة الجامعية 
جامعة الجمفة، جامعة العمـو ، 3، جامعة الجزائر2، جامعة الجزائر1جامعة الجزائر الجامعػػات:

، 2، جامعة البميدة1والتكنولوجيا ىوارؼ بومديف، جامعة تيزؼ وزو، جامعة البويرة، جامعة البميدة
جامعة األغواط، جامعة بجاية، جامعة المدية، جامعة بومرداس، جامعة خميس مميانة، جامعة 

، جامعة 3معة قسنطينة، جا2، جامعة قسنطينة1غرداية، جامعة تمنراست، جامعة قسنطينة
، جامعة بسكرة، 2، جامعة باتنة1األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية بقسنطينة، جامعة باتنة

، جامعة عنابة، جامعة سكيكدة، جامعة جيجل، جامعة تبسة، 2، جامعة سطيف1جامعة سطيف
امعة سوؽ جامعة أـ البواقي، جامعة ورقمة، جامعة الطارؼ، جامعة الوادؼ، جامعة خنشمة، ج

اىراس، جامعة المسيمة، جامعة برج بوعريريج، جامعة قالمة، جامعة تيسمسيمت، جامعة سيدؼ 
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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.
المركز الجامعي بآفمو، المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي ببريكة،  المراكػػػػػػػز الجامعيػػة: 

المركز الجامعي بميمة، المركز الجامعي بالنعامة، المركز الجامعي بالبيض، المركز الجامعي 
 بمغنية. 

يا لإلعالـ اآللي، المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد المدرسة الوطنية العم المػػػػػدارس:
التطبيقي،  المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، المدرسة 
المتعددة العموـ لميندسة المعمارية و العمراف، المدرسة العميا لمتجارة، المدرسة الوطنية العميا 

الوطنية العميا لمتكنولوجيا، المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحّل، لمفالحة، المدرسة 
المدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، المدرسة العميا لألساتذة  ببوزريعة، المدرسة العميا لألساتذة  

ـ باألغواط، المدرسة العميا لألساتذة بقسنطينة، المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعال
اآللي ببجاية،  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العميا لممناجـ 
والمعادف بعنابة، المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة ،  المدرسة الوطنية العميا 

رسة العميا لالعالـ لمتعميـ التكنولوجي بسكيكدة، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف، المد
 اآللي بسيدؼ بمعباس. 

يحّدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لفائدة كّل مؤّسسة مف مؤّسسات التعميـ العالي المذكورة في المادة  :2المادة 
 األولى وفًقا لممالحق المرفقة بيذا القرار.

بتداًء مف تاريخ أّوؿ تأىيل، مع مراعاة أحكاـ ( سنوات ا03ثالث ) لمّدة يؤّىل الّتكويف في الّدكتوراه :3المادة 
 المذكور أعاله. 2022جانفي سنة  9المؤّرخ في  28مػف القرار رقـ  22و 5المادتيف 

يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومديرو مؤّسسات الّتعميـ العالي المذكورة أعاله، كّل فيما يخّصو، : 4المادة 
 ينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.بتنفيذ ىذا القرار اّلذؼ س

 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تضّمف تأىيػل مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي لضماف الّتكويػفالم ،2022جانفي  13مؤرخ في ال 033قػػرار رقـ ال ممحق
  2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  لنيػل شيػادة الّدكتػوراه

........ 

 (2022، وسيتـ نشره في النشرة الرسمية لمثالثي الثاني لسنة مديرية التكويف في الدكتوراهتوى )ممحق القرار متوفر عمى مس
 
 



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   135

 

 

  2021ماي  09المؤرخ في  529ويتمـ قرار  رقـ  يعدؿ ،2022 جانفي 13مؤرخ في  34قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ال
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 .منو 13

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

 2018أكتوبر سنة  9الموافق  1440محـر عاـ  29المؤرخ في  244-18تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -
 .منو 4السيما المادة  والمتضمف إنشاء مركز البحث في الميكانيؾ،

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021ماؼ  09المؤرخ في  529وبمقتضى القرار رقـ  -
 يؾ، المعدؿ.البحث في الميكان

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، وتحرر  2021ماؼ  09المؤرخ في  529تعدؿ وتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 المادة األولى كما يأتي:

 (......................................بدوف تغيير:.................................)المادة األولى"
 د القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ، كمايمي:تحد
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 

 السيد تومي ذىبي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، -
 السيد وقاؼ مختار، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 فاع الوطني،السيد زقاؼ دمحم، ممثل عف وزير الد -
 السيد صحراوؼ بشير، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيدة بف تركي رقية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 السيد بف النخمة الطيب، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية،  -
 فالحة والتنمية الريفية،السيد ولد يوسف حميد، ممثل عف الوزير المكمف بال -
 السيد قريف سميـ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 السيد جربوع الصديق، ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي، -
 السيد خميفي فريد، ممثل عف الوزير المكمف بالنقل، -
 ،السيد بوداود مراد، ممثل عف المؤسسة الوطنية لمسيارات الصناعية -
 السيد بركاني خميسي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية. -
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  :األعضاء اآلخريف 
 السيد بنية حاج دمحم / مدير المركز. -
 السيد بالوؼ دمحم مصعب/ رئيس المجمس العممي. -

 

 ."......................................والباقي بدوف تغيير....................................."
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2022 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 جانفي 17مؤرخ في  035قػػرار رقـ 

 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لدى جامعة  بومرداس
 

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

  .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37جامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ ال2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعموـ   2007مارس  5ؤرخ في الم 35وبمقتضى القرار رقـ  -
 .السياسية  لدػ جامعة بومرداس،المتمـ

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
معدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة بومرداس.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة بومرداس في الجدوؿ  :2الػػمػادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3لػػمادة ا

 2022 جانفي 17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2022جانفي  17مؤرخ في ال 035ممحق بالقرار رقـ 
 لدى جامعة بومرداس الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 ة، رئيساعميد الكمي بف صغير عبد العظيـ                                              -
 رئيسة المجمس العممي لمكمية حزاـ فتيحة -
 رئيسة قسـ القانوف العاـ العرفي فاطمة -
 رئيس قسـ القانوف الخاص جقبوبي حمزة -
 رئيس قسـ العمـو السياسية شرقي عبد الغني -
 مديرة مخبر بحث يوسفي أماؿ -
 مدير مخبر بحث عمروش عبد الوىاب -
 ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ ممثل منتخب عف األساتذة اوصيف سعيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ القانوف العاـ مالتي معمر -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص حسايف سامية  -
 القانوف الخاصممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  خواثرة سامية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية منصورؼ سفياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية مشرؼ عبد الحميد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف شريفي عبد الغاني -
 سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  بمحاج العربي -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سموني أسماء -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات تيعشاديف ميدؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ القانوف الخاص منصورؼ شيت  -
 طمبة عف قسـ القانوف العاـممثمة منتخبة عف ال عزوف شيماء -
 العمـو السياسيةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  حمدأميرايني سيد  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس ،2022 جانفي 17مؤرخ في  036قػػرار رقـ 
 امعة برج بوعريريجلدى ج كمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ والعمـو  2012أكتوبر  11المؤرخ في  337وبمقتضى القرار رقـ  -
 .امعة برج بوعريريجالسياسية لدػ ج

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة برج بوعريريج.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ا
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ والعموـ السياسية لدػ جامعة برج بوعريريج في  :2الػػػمادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 

 2022 جانفي 17 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كمية ي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمسالذ 2022جانفي  17المؤرخ في  036ممحق بالقرار رقـ 
 لدى جامعة برج بوعريريج الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا فرشة كماؿ  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية ىدفي العيد -
 رئيس قسـ الحقوؽ  زاوؼ رفيق -
 مدير مخبر بحث خضرؼ دمحم -
 األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ممثمة منتخبة عف دوار جميمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  لعواـر وىيبة -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رياح لخضر -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف نجار أميف -
 والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف بشار الربيع -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات دريدؼ عبد الغني -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الحقوؽ  بف الشيخ أيمف  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الشمف ي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعةالذ 2022 جانفي 19مؤرخ في  037قػػرار رقـ 
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12يرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وس2003
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   ـمف المرسو  12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف.
 دوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف في الج :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2022 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف
 

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزايزية رابح -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو ريف عبد الرزاؽدقيش ش -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو فالح ناصر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل   عضو صافو دمحم -
 جتماعيلعمل والتشغيل والضماف االممثل الوزير المكمف با عضو عمراف دمحم المختار -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو خشيبة مصطفى -
 وزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل ال عضو ىالؿ دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو أوتشاف رشيدة زوجة تممات  -
 بالصيد البحرؼ والمنتجات الصيديةممثل الوزير المكمف  عضو قدار سيدؼ دمحم -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو اج رفيقةبمح -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بف زديرة عزوز -
 ينةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف والمد عضو عرقوب الحبيب -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو بف عامر مراد -
 كمفة بالثقافة والفنوف لوزيرة المممثل ا عضو حسناوؼ محمود -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو شفاؼ كماؿ -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو بوعمي دمحم  -
 ممثمة الوزير المكمف النقل عضو عباس زىية -
 ممثل الوالي عضو درماؿ الجياللي -
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 ف:والمنتخب األعضاء -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 ة العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمي عضو راشد حبيب -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي عضو طيب عمور دمحم -
 ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمممثل منتخب عف األسا عضو بوغالـ جماؿ -
 األستاذية لكمية اآلداب والفنوف  ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف عضو زغودة إسماعيل -
 كمية اليندسة المدنية والمعماريةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  ل عضو عراب احمد -
 عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب  عضو مجاىدؼ فاتح -
 اذية لكمية عمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األست عضو قعيش مميكة -
 مصف األستاذية لكمية التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ  عضو طالب رشيد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية المغات األجنبية عضو قروزؼ رضواف -
 التربية البدنية والرياضية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  لمعيد عضو سعيدؼ زروقي يوسف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو قطاب عبد القادر -
 ف سمؾ األساتذة المساعديفمنتخب عممثل  عضو نجارؼ بف حاج عمي كماؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمنتخب عف الموظفيف اإل ممثل عضو بف عجينة عبد هللا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عدة دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو موساوؼ عبد هللا -
 طمبةالممثل منتخب عف  عضو شايب الذراع دمحم -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019ماي  29المؤرخ في  797يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 19مؤرخ في  038قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية
 

 لبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي وا
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4لبحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز ا
نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

سيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، ال 2011
  .منو 13

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

مركز  الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماؼ  29المؤرخ في  797وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في التكنولوجيات الصناعي، المعدؿ.

 ي ػقػػػػػّرر
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019ماؼ  29المؤرخ في  797تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 تحرر كما يأتي:

 ........(...........................بدوف تغيير:.............................)المادة األولى" 
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، كما يمي:

 مبحث العممي والتطوير التكنولوجيبالنسبة لممديرية العامة ل: 
 السيدة مقداد صورية. -

 

 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 
 السيد العمرؼ بويوسف. -

 ."....................................والباقي بدوف تغيير..................................."
 

  .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي :2المادة 
 2022 جانفي 19 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020مارس  23المؤرخ في  285يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  39قػػرار رقـ 

 1البميػدة-سعػد دحمػب لكّميػة الّطػب بجامعػة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المعّدؿ والمتّمـ 1989
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
العممي لكّميػة  المجمس المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء 2020مارس  23المؤرخ في  285وبموجب القرار رقـ  -

 .1البميػدة -بجامعة سعد دحمب الطب
المؤّرخ  1 البميػدة -ة سعد دحمببجامع لكّميػة الطب بالمجمس العممي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة -

 .2021 أكتوبر 24في 
 ي ػقػػػػػّرر

بجامعة سعد  الطب ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية المادة األولى:
 .1البميدة-دحمب
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، وفًقا لمجدوؿ 1البميػدة-دحمب بجامعة سعد العممي لكّميػة الطب المجمس تحػّدد القائمة االسمية ألعضاء :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

ىذا  بتطبيق ، كّل فيما يخصو،1البميػدة-سعد دحمب يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 لتعميـ العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  2020مارس  23في  المؤرخ 285الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  20المؤرخ في  039ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1البميػدة-سعػد دحمػب لكّميػة الّطػب بجامعػة المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 عف قسـ الطب رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية بف شريف دمحم األميف 1
 ميد كميةع أوكيد دمحم السعيد 2
 نائب العميد المكّمف بما بعد التدرج والبحث العممي بشير شريف عبد الغني 3
 نائب العميد المكّمف بالبيداغوجية بف دمحم عبد الحميـ 4
 رئيس قسـ الطب بوقارة زىير 5
 قسـ طب األسناف رئيس زقار خامسة 6
 قسـ الصيدلة رئيس بف عزيز وردة 7
 جنة العممية لقسـ الطبرئيس المّ  قسطالي مراد 8
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ طب األسناف بوقايس حميد 9
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الصيدلة غربي عبد العزيز 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الطب بوخاتـ بف يحي 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الطب  بومالح الياس 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف مداح سعاد 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ طب األسناف حاجي زىية 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة مغالوؼ عمي 15
 يدلةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الص جرموف سميمة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عمار بوجالؿ حناف 17
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف زاوؼ صباح 18
 مدير مخبر بحث بوخاتـ بف يحي 19
 مدير مخبر بحث بونجار عدة 20
 مدير مخبر بحث بوعيطة كماؿ 21
 مدير مخبر بحث بف ادمحم عبد الحميـ 22
 لكّميةمسؤوؿ مكتبة ا عايش فوزية 23

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جانفي 20مؤرخ في  040قػػرار رقـ 
 الجزائر -لقسػـ التحكػـ في األخطػار الصنػاعيػة والبيػئية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات

 

 عميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير الت
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  215-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .ويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة، المعّدؿوالمتضّمف تح
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9رخ في المؤ  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التحكـ في األخطار الصناعية والبيػئية بالمدرسة  -

 .2021توبر أك 17الجزائر المؤرخ في  -الوطنية المتعددة التقنيات
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 الجزائر.-ناعية والبيػئية بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنياتالمجنة العممية لقسـ التحكـ في األخطار الص
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التحكـ في األخطار الصناعية والبيػئية بالمدرسة  :2المادة 

 الجزائر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الوطنية المتعددة التقنيات
الجزائر، كل فيما يخصو، -اـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتيكمف المدير الع :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جانفي  20المؤرخ في  040ممحق بالقرار رقـ 

 الجزائر-درسة الوطنية المتعددة التقنياتلقسـ التحكػـ في األخطار الصناعية والبيػئية بالم
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شرقي عبد المالؾ 1
 رئيس القسـ بوبكر دمحم 2
 أستاذ يوسفي حميد 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف طالة قاصد سعاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف مختار أميف 5
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 ذ محاضر قسـ "ب"أستا بوسباعي ادمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بيت الشيخ كريمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كرطوس أبو بكر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لقبج فريد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مجنة العممية لقسػػـ عمـو الماليةيحدد القائمة االسمية ألعضاء ال ،2022 جانفي 20مؤرخ في  041 قػػرار رقـ

 عيػػف تمػػوشنت-بكمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب والمحاسبية
 

 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
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18مؤرخ في ال 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  06 المؤرخ في 338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنت
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية وبناًء   -

 .2021جويمية  04عيف تموشنت المؤّرخ في -التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ  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 المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية التجارية 
 عيف تموشنت.-اج بوشعيبوعمـو التسيير بجامعة بمح

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المالية والمحاسبية بكمية العموـ االقتصادية  :2المادة 
 عيف تموشنت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا القرار  ويف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيقيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 20 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 لقسػػـ عموـ المالية  2022جانفي  20المؤرخ في  041ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 عيػػف تمػػوشنت-بمحػػاج بػػوشعيببكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامعة  والمحاسبية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف صابر سميماف أسماء 1
 رئيس القسـ بوغازؼ اسماعيل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ جعفرؼ عمر 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مبسوط ىوارية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" باغمي أحمد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" اديةعبد الرحيـ ن 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رافع نور الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ عمػـو ،2022 جانفي 20مؤرخ في  042قػػرار رقـ 

 عيػػف تمػػوشنت-تجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيببكمية العمـو االقتصادية ال التسييػػر
 

 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  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صال
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  06 المؤرخ في 338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنت
ة العمـو االقتصادية التجارية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ التسيير بكمي  -

 .2021جويمية  04عيف تموشنت المؤّرخ في -وعمـو التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
المتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ و 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير بكمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو 
 عيف تموشنت.-التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ التسيير :2المادة 
 عيف تموشنت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 والبحث العممي. الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
ػ ػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػػ  ػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2022جانفي  20في  مؤرخ 042 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 عيػػف تمػػوشنت-بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعموـ التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب لقسػػـ عمػػوـ التسييػػر

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ درويش عمار 1
 رئيس القسـ براىيـاوجامع ا 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ توزاف فاطمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نايت ابراىيـ بوسعد 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غالؼ نسيمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جبارؼ لطيفة 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف مسعود نصر الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  17المؤرخ في  322يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  043قػػرار رقـ 

 المحدد لمقػائمة االسػمية ألعضػػاء المجػمس العمػػمي لكميػػػة العمػػـو االقتصػػادية والتجػػارية وعمـو التسيػير
 عيػػف تمػػوشنت-بجػػامعة بمحػاج بػػوشػعيب 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ال
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2003 غشت سنة 23الموافق  1424المؤرخ في جمادػ الثانية عاـ  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـال
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  06 المؤرخ في 338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنت
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021مارس  17المؤرخ في  322وبموجب القرار رقـ  -

 .عيف تموشنت العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحاج شعيب
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير  -

 .2021جويمية  04عيف تموشنت المؤّرخ في  –بجامعة بمحاج شعيب 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

مس العممي لكمية العموـ االقتصادية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المج المادة األولى:
 عيف تموشنت. –والتجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحاج شعيب 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة  :2المادة 
 بمحاج شعيب عيف تموشنت وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   147

 

 

يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3دة الما
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد لمقػائمة  2021مارس  17المؤرخ في  322الذي يعدؿ القرار رقـ  2022جانفي  20مؤرخ في  043ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 عيػػف تمػػوشنت-بجػػامعة بمحػاج بػػوشػعيب مي لكميػػػة العمػػوـ االقتصػػادية والتجػػارية وعمـو التسيػيراالسػمية ألعضػػاء المجػمس العمػػ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية زدوف جماؿ 1
 الكميةعميد  نايت إبراىيـ بوسعد 2
 نائب العميد المكمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  بف يحي حسيف 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أوكبداف سناء 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية حولية يحي 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير أوجامع ابراىيـ 6
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبية يلبوغازؼ اسماع 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية مخضار سميـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير درويش عمار 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبية بف صابر سميماف أسماء 10
 اتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصاديةممّثل األس بف عامر عبد الكريـ 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ميداوؼ ىند 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير توزاف فاطمة 13
 لتسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو ا جبارؼ لطيفة 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية مبسوط ىوارية 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبية جعفرؼ عمر 16
 مدير مخبر بحث كوديد سفياف 17
 مدير مخبر بحث جديدف لحسف 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ العمـو  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  044قػػرار رقـ 
 عيػػف تمػػوشنت-بكمية العمـو االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب االقتصادية

 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد م 2003



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   148

 

 

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

 2020نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني  06 المؤرخ في 338-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .والمتضّمف إنشػػػاء جػػامعة عػػػػػػيف تموشنت

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية  -
 .2021جويمية  04في  عيف تموشنت المؤّرخ-التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو القائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 عيف تموشنت.-التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية التجارية  :2المادة 
 تموشنت، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. عيف-وعمـو التسيير بجامعة بمحاج بوشعيب

ىذا القرار  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عيف تموشنت، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػ 2022جانفي  20المؤرخ في  44 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 عيػػف تمػػوشنت-بكمية العموـ االقتصادية التجارية وعمـو التسيير بجامعة بمحػػاج بػػوشعيب العموـ االقتصادية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ مخضار سميـ 1
 رئيس القسـ حولية يحي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وراد فؤاد 3
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض ميداوؼ ىند 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف نافمة نصيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي دحماف دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غرزؼ سميمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف يحي حسيف 8

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 جانفي 20مؤرخ في  045قػػرار رقـ 
 أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات

 

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

 .متضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوال
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 والمتضمف 2009يناير سنة  4 الموافق 1430ـر عاـ مح 7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة وبناًء عمى محضر انتخا -

 .2021أكتوبر  27بواقي المؤّرخ في أـ ال -العربي بف مييدؼ
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ 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 المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي بف 
 أـ البواقي.-مييدؼ

مية لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات بجامعة العربي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم :2المادة 
 أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 رسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة ال

 

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جانفي  20المؤرخ في  045القػػرار رقـ ممحػػق ب
 أـ البواقي -بجامعة العربي بف مييدي لقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب والمغات

 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  سارة مروش 1
 رئيس القسـ بف حمالوؼ األميف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معمرؼ فطيمة 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زيتوني أمينة وفاء 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولمعيز جالؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أزرواؿ جياد 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حداد مرجانة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زايدؼ خديجة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022 جانفي 20مؤرخ في  046قػػرار رقـ 

 أـ البواقي -العربي بف مييدي بجامعة التكنولوجيا لمعيد
 

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

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ، 2003
 والمتضمف 2009يناير سنة  4 الموافق 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا
أـ -نولوجيا بجامعة العربي بف مييدؼوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد التك -

 .2021سبتمبر  28المؤرخ في  البواقي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03رقـ  مف المرسوـ التنفيذؼ 67تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 أـ البواقي.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدؼ
أـ البواقي، -يد التكنولوجيا بجامعة العربي بف مييدؼتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمع :2المادة 

 .وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار
أـ البواقي، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 

 مي.بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العم
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022نفي جا 20المؤرخ في  046ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
  أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لمعيد التكنولوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المؤسسات واإلدارات  مسيف خالد 1
 المعيد مدير زعباط مراد 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة لعور صالح 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بولطيف عياش 4
 رئيس قسـ القياسات الفيزيائية عياش زبير 5
 رئيس قسـ تسيير المؤسسات واإلدارات مرزوقي أمينة 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المؤسسات واإلدارات ي فاطمة الزىراءتميالن 7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ القياسات الفيزيائية زعيتر عبد هللا 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ القياسات الفيزيائية بوعائشة فايزة 9
 ل عف األساتذة المساعديفممثّ  حبار دمحم أكبر 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف معراض إلياـ 11
 مسؤوؿ المكتبة شيباني فوزية 12
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020فيفري  01المؤّرخ في  59يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  047قػػرار رقـ 
 1قسنطينة-د القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري الذي يحػدّ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21لرئاسي رقـ بمقتضى المرسـو ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظي 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجمس العممي  الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020فيفرؼ  01المؤّرخ في  59وبموجب القرار رقـ  -

 .1قسنطينة -لجامعة اإلخوة منتورؼ 
 .2021ديسمبر  29المؤّرخ في  153رقـ  1قسنطينة  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتورؼ  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 -ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتورؼ  المادة األولى:

 .1قسنطينة
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، وفقا لمجدوؿ الممحق 1قسنطينة -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتورؼ  :2مادة ال
 بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتورؼ  :3المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمي

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020فيفري  01المؤّرخ في  59الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022جانفي  20المؤرخ في  047 ار رقػـممحػػق بالقػر 
 1قسنطينة -المحّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة اإلخوة منتوري 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة بف شيرة شوؿ 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  لرزاؽ مرابط عبد ا 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث  حمزة شييمي 3

 التدرجالعممي والتكويف العالي فيما بعد 
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية نادية يخمف 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو فركوس مبارؾ 5
 عميد كمية العمـو الدقيقة زيف الديف ويمي 6
 يعة والحياةعميد كمية عمـو الطب العيد دىيمات 7
 عميد كمية اآلداب والمغات  حسف كاتب 8
 عميد كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية نبيل شابور 9
 عميد كمية عمـو التكنولوجيا عيسى بوزيد 10
 عميد كمية الحقوؽ  فوزؼ عمارة 11
 مدير معيد العمـو البيطرية الحاسف برارحي 12
 ير معيد التغذية والتغذؼ والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةمد عبد الغني بوجالؿ 13
 مدير معيد العمـو والتكنولوجيا التطبيقية سميـ مزياني 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة عمي بولطيف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة دمحم عبد الحفيع حميدشي 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات يوسف وغميسي 17
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية رابح بوالصوؼ 18
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو التكنولوجيا عز الديف تمية 19
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  دمحم بوطرفاس 20
 المجمس العممي لمعيد التغذية والتغذؼ والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةرئيس  كريمة بف عاشور 21
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو البيطرية لويزة بف حمزة 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  حمزة نقاش 23
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  كريمة برني 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا رابح قمرؼ  25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو التكنولوجيا سكندر أريس 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة طاىر سييمي 27
 ؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذو  دمحم العربي رزقوف  28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة كماؿ الديف بازرؼ  29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانية بوزيد  تواتي 30
 تذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو األرض والجغرافيا والتييئة العمرانيةممّثل األسا سامي مزىود 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد التغذية والتغذؼ والتكنولوجيات الفالحية الغذائية حميمة بوغموط 32
 تغذية والتغذؼ والتكنولوجيات الفالحية الغذائيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد ال حمامة وردة )ـ( عيساوؼ زيتوف  33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية لطفي غربي 34
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو البيطرية عمر بوعزيز 35
 التكنولوجيا التطبيقيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو و  إلياس بيدؼ 36
 ممّثل عف األساتذة المساعديف  زىير بمعمى 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف وحيد شطاح 38
 مدير وحدة بحث حسيف مرازيق 39
 مدير وحدة بحث رمضاف صغيرؼ  40
 2قسنطينة  -أستاذ بجامعة عبد الحميد ميرؼ  محمود بوفايدة 41
 3قسنطينة  -صالح بوبنيدرأستاذ بجامعة  شوقي بف عباس 42
 مسؤوؿ المكتبة المركزية مشتة مراد 43
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحػّدد القائمػة االسمية ألعضػػاء المجمػس العممػي ،2022 جانفي 20مؤرخ في  048قػػرار رقـ 
 لجػامػعة تيسمسػػيمػت

 

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

  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  6 المؤرخ في 337-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تيسمسيمت 2020
ديسمبر  14مت المػػػؤّرخ في وبناًء عمى محضر انتخػػػػاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة تيسمسي -

2021. 
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 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ؼ رقـ مف المرسوـ التنفيذ 20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة تيسمسيمت.

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة تيسمسيمت، :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيسمسيمت، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ  :3المادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 .د عبد الباقي بف زيافأ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضػػاء المجمػس العممػي 2022جانفي  20المؤرخ في  048ممحق بالقرار رقػـ 

 يسمسػػيمػتلجػامػعة ت
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مديػػػػػػػػػػػػػػػػر الجامعة، رئيػػػػػػػػػػس المجمس العممي لمجامعة دىػػػػػػػػـو عبػػػػػد المجيػػػػػػػػػػػػػػد 1
 والتكويف المتواصل والشيادات نائب المدير المكّمف بالتكويف العالي بوراس دمحم 2
 ير المكّمف بتنشيط وترقية البحث العممي والعالقات الخارجية والتعاوف نائب المد العقاب جياللي 3
 نائب المدير المكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو  واضح أحمد األميف 4
 عميد كمية الحقوؽ  غربي دمحم 5
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير كروش نور الديف 6
 د كمية اآلداب والمغاتعمي قرداف الميمود 7
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا بغداد دمحم 8
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ  باية عبد القادر 9
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير خالدؼ مسعودة 10
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات مرسي رشيد 11
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا جودؼ لخضر 12
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ربوح صالح 13
 مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوسيف اسماعيل 14
 اذية عف كمية الحقوؽ ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األست مسيكة دمحم الصغير 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  ضامف دمحم األميف 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية و التجارية وعمـو التسيير بف شيخ عبد الرحماف 17
 لعمـو االقتصادية و التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية ا خيثر ىوارؼ  18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات يونسي دمحم 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عيساني أدمحم 20
 كنولوجياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والت كحيل ياسيف 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بوىكة أحمد 22
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية شارؼ سي العربي 23
 النشاطات البدنية والرياضيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات  نحاؿ حميد 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف أنساعد عبد القادر 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبد الحميد عبد المالؾ 26
 تيارت-أستاذ بجامعة ابف خمدوف  بف الحاج جموؿ ياسيف 27
 تيارت-أستاذ بجامعة ابف خمدوف  بولعباس مختار 28
 ؿ المكتبة المركزيةمسؤو  تواتي عبد القادر 29
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1937يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  049قػػرار رقـ 
 جيجل-الذي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 زير التعميـ العالي والبحث العممي،إّف و 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 ةيوليو سن 22الموافق  1424جمادػ األولى عاـ  22المؤرخ في  258-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة جيجل، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنش 2003
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1937وبموجب القرار رقـ  -

 .جيجل، المعّدؿ- الصديق بف يحيلجامعة دمحم
 ،2021اكتوبر  21المؤّرخ في  845ـ جيجل رق-عمى إرساؿ جامعة دمحم الصديق بف يحي وبناءً  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف  المادة األولى:
 جيجل.-يحي

جيجل، وفقا لمجدوؿ -امعة دمحم الصديق بف يحيتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لج :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

جيجل، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم الصديق بف يحي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 نفيجا 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1937رقـ  الذي يعّدؿ القرار 2022جانفي  20المؤرخ في  049ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 جيجل-المحػّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم الصديق بف يحي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة نور الديف بف عمي شريف 1

ف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكوي بف زايد رياض 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  تيمبي عبد الناصر  3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 عة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجام بوىالي عمر  4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بوجردة نصر الديف 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا مقيدش دمحم الرشيد 6
 يعميد كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلل بوطاوؼ نور الديف 7
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة لغوشي السعيد 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية كاممي مراد 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بولحية الطيب 10
 عميد كمية اآلداب والمغات شويط عبد العزيز 11
 واالجتماعية عميد كمية العمـو اإلنسانية شكور سعيد شوقي 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا زازوة عمي 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بوناميس عبد الحفيع 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كساسرة فارس 15
 قوؽ والعمـو السياسيةرئيس المجمس العممي لكمية الح خشموف مميكة 16
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عيسى نجيمي 17
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات قحاـ توفيق 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية صيفور سميـ 19
 ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجياممّثل ا بوالنار نجـ الديف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا بغوؿ محمود رياض 21
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بمغبسي زوينة 22
 تذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآلليممّثل األسا خميمي اسماعيل 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة دبيش طو حسيف 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة عكرـو سعاد 25
 ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممّثل األساتذة بوشكيوة عبد الحميـ 26
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية موكة عبد الكريـ 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير حميمدات صالح 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بوبموطة بالؿ 29
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات شقوفي راشد 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات قديدح الحاج 31
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 ذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممّثل األسات بواب رضواف 32
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية حديد يوسف 33
 ممّثمة عف األساتذة المساعديف  شيباني عقيمة 34
 ممّثل عف األساتذة المساعديف واعر بمقاسـ 35
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس أستاذ معماش مصطفى 36
 1قسنطينة-أستاذ بجامعة األخوة منتورؼ  بوالصوؼ رابح 37
 مسؤوؿ المكتبة المركزية كساسرة محي الديف 38

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جنة العممية يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم ،2022 جانفي 050مؤرخ في  050قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف لمقسـ التحضيري 
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .النموذجي لممدرسة العميا الذؼ يحدد القانوف األساسي
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية 
  .والطاقوية بوىراف

اب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ بالمدرسة العميا في اليندسة وبناًء عمى محضر انتخ -
 .2021نوفمبر  03لكيربائية والطاقوية بوىراف المؤرخ في ا

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016ونيو سنة ي 14الموافق 

 المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
يندسة الكيربائية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ بالمدرسة العميا في ال: 2المادة 

 والطاقوية بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، كل  :3 المادة

 العممي. فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث
 2022 جانفي 20 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 2022انفي ج 050المؤرخ في  050 ممحق بالقرار رقـ
 لمقسـ التحضيري بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بنوار عمي 1
 رئيس القسـ عبد المؤمف مزرعي 2
 أستاذ  سنوسي دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فتيحة سعيدؼ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حمدؼ شريف منتصر 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بداني حميد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خموفي خديجة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ة ألعضاء المجنة العمميةيحّدد القائمة االسمي ،2022 جانفي 20مؤرخ في  051قػػرار رقـ 

 بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف لقسـ الطور الثاني
 

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

 .مة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لقانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد ا
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف إلى مدرسة عميا في اليندسة الكيربائية 
   .والطاقوية بوىراف

عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة  وبناءً  -
 .2021نوفمبر  03الكيربائية والطاقوية بوىراف المؤرخ في 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
ي بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثان :2المادة 

 والطاقوية بوىراف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، كل  :3المادة 
 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمي

 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022جانفي  20المؤرخ في  051 رقـممحق بالقرار 
 لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوميد مريـ 1
 رئيس القسـ براىامي يوسف 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لمياء حيرش 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" طاىرؼ فاطمة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرعيش خالد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مناصر براىيـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حرش دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سالمنة حمزة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حمودة أميرة سارة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 جانفي 20مؤرخ في  052قػػرار رقـ 

 لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ة الكيربائية موـ والتقنيات بوىراف إلى مدرسة عميا في اليندسوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في الع
 .والطاقوية بوىراف

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية  -
 .2021نوفمبر  03بوىراف المؤرخ في 

 

 ي ػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44مادة تطبيقا ألحكاـ ال المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
ية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، تحّدد القائمة االسم :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف، كل  :3المادة 

 ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ س
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022جانفي  20المؤرخ في  052ممحق بالقرار رقـ 

 لممدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة دمحم فيصل خمفي 1
 ر مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل مدي فيصل طبوب 2

مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار  مصطفى كريـ بف أباجي 3
 وترقية المقاوالتية

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية فؤاد قدور 4
 رئيس القسـ التحضيرؼ  المؤمف مؤزعي عبد 5
 رئيس قسـ الطور الثاني براىامي يوسف 6
 رئيس المجنة العممية لمقسـ التحضيرؼ  بنوار عمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بوميد مريـ 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسباحي خالد 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مراح اليوارؼ  10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ونيةىندؿ م 11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زياف دمحم عصاـ 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قدورؼ جماؿ 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حبارة الحاج 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىاشمي ىاشمي 15
 مدير مخبر بحث خضرة كسايرؼ  16
 وىراف -ـ والتكنولوجياأستاذ بجامعة دمحم بوضياؼ لمعمو  أحمد فواتيح زوبير 17
 1وىراف  -أستاذ بجامعة أحمد بف بمة حفاؼ حفيع 18
 مسؤوؿ المكتبة فضيمة عال 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو ،2022 جانفي 20مؤرخ في  053قػػرار رقـ 
 ة لمبحث في العمـو والتكنولوجياالوكالة الموضوعاتي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 8دة ، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما الما2019
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  206-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 لوجيا.يتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنو 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12في مؤرخ  232-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  8تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء مجمس توجيو الوكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا األشخاص اآلتية أسمائيـ:
 السيدات والسادة:

 ميـ العالي والبحث العممي، رئيساممثل وزير المكمف بالتع بوىيشة دمحم -
 ممثل وزير الدفاع الوطني ر مرادنويص -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية جرماف صبيحة -
 مف بالطاقة والمناجـممثمة الوزير المك حامل فريدة -
 نتقاؿ الطاقوؼ والطاقات المتجددةممثل الوزير المكمف باإل شيخي مراد -
 ةد والمواصالت السمكية والالسمكيممثمة الوزير المكمف بالبري ريغي ميدية -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة حمفاوؼ ليمى -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  حجوطي جماؿ -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثمة  برايؾ نبيمة -
 ممثمة الوزير المكمف بالنقل عمارة رشيدة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة أعراب كريـ -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة ر المنتدب لدػ الوزيرممثل الوزي سميماني رابح -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير األوؿ المكمف با واضح نور الديف -
 ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية بف بوزيد ايياف باؼ -
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 البيئيني االقتصادؼ واالجتماعي و ممثمة المجمس الوط حاج قاسي فايزة -
 ية لمبحث في العمـو والتكنولوجيارئيس المجمس العممي لموكالة الموضوعات حفيفة أحمد -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020مارس  17المؤرخ في  274يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  54قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية  

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  251-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ا لمعمـو السياسية.الوطنية العمي والمتضمف إنشاء المدرسة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة لذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدا
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020مارس  17في المؤرخ  274وبمقتضى القرار رقـ  -

 عدؿ.المدرسة   العميا لمعمـو السياسية، الم
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 0202مارس  17المؤرخ في  274رار رقـ يعدؿ الجدوؿ الممحق بالق المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 زيافأ.د عبد الباقي بف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لمعمـو السياسية قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميثل الوزير المكممم رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 العممي سميـ -
 براىيمي عزالديف -

 عضو
 عضو

 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم
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 العمومية واإلصالح اإلدارؼ  وظيفةممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو حفصي عبدهللا -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوجالب دمحم رياض -
 خارجية والجالية الوطنية بالخارجممثل وزير الشؤوف ال عضو سعيدؼ عمي -
 العمرانية المحمية والتييئةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات  عضو  مقالتي آماؿ -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو أركاـ وردية -
 بالموارد المائية واألمف المائيممثمة الوزير المكمف  عضو ابرسياف زىية -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو باشوش جميمة -
 الريفية ممثل الوزير المكمف الفالحة والتنمية عضو بف أقمـو العياشي -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو سبع سيد عمي -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ عضو عميؾ كريمة -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو ريموش دمحم لميف -

 

 .".....................................والباقي بدوف تغيير.........................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021فيفري  22المؤرخ في  203يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 20مؤرخ في  55قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير ال
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.يحدد صالحيات وز الذؼ 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممدر  دالذؼ يحد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

التطبيقية،  والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العموـ 2017
 منو. 4السيما المادة 

إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس  2021فيفرؼ  22المؤرخ في  203وبمقتضى القرار رقـ  -
 العمـو التطبيقية بتممساف المعدؿ.المدرسة العميا في 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2021فيفرؼ  22المؤرخ في  203يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 تعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لم :2المادة 
 2022 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إدارة المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممسافقائمة أعضاء مجمس 
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميالوزير المكم ممثل رئيسا مغاشو مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ  -
 بية الوطنيةالوزير المكمف بالتر  ممثمة عضو بكوش حورية -
 فممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينيي عضو بمحسف بف ناصر -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدورؼ أبو األرباح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو صغيرؼ بومديف -
 لتوزيع الكيرباء والغاز بتممساف ممثل الشركة الجزائرية عضو مزراؽ عبد الكريـ -
 بتممساف  MEGA PAPIERممثل شركة  عضو ىبرؼ سيد أحمد كماؿ -

 

  األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو رحو دمحم -
 سمؾ األساتذةممثل منتخب عف  عضو بف عصماف أحمد سفياف -
 األساتذة المحاضريف قسـ "ب"ممثل منتخب عف سمؾ  عضو مقنافي ىشاـ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثل منتخب عف عضو بف حجي سراج نصر الديف -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "ا" ممثل منتخب عف عضو العايدؼ الياسميف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتإلممثل منتخب عف الموظفيف ا عضو بف ناصر سمير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف عبدهللا سمير -
 ةممثل منتخب عف الطمب عضو خميل غزالف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو رابح دمحم عبد النور -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اإلعالـ اآللي لدى ،2022 جانفي 26مؤرخ في  56قػػرار رقـ 
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
عمق والمت 1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424ادػ الثانية عاـ جم 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيا
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 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 ػة لكمية  اإلعالـ اآللي لدػ جامعػة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.األقسػاـ المكون
 األقساـ التالية:-جامعػة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا-تنشأ لدػ كمية اإلعالـ اآللي   :2المادة 

 قسـ أنظمة اإلعالـ اآللي. 
  .قسـ الذكاء االصطناعي وعمـو المعطيات 

العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، كل فيما  يكمف السيد المدير :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة الكيربانية لدى  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  057قػػرار رقـ 
 جامعة ىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  210-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .بتنظيـ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿ مة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكو 

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
تمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء ، المعدؿ والم2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية  اليندسة الكيربائية لدػ جامعػة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.
 األقساـ التالية:-جامعػة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا-تنشأ لدػ كمية اليندسة الكيربائية :2المادة 

 قسـ اإللكتروتقني. 
 سـ اإللكترونيؾق. 
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 قسـ االتصاالت السمكية والالسمكية. 
  .قسـ اآللية 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا، كل فيما  :3المادة 
 يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 26 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد عمـو وتقنيات البحر ،2022 جانفي 26مؤرخ في  058قػػرار رقـ 
 لدى جامعة الشمف

 

 ّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،إ
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سنة  يوليو 23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الشمف، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 58الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي.
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 جمادػ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  58تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، و المذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيد عمـو وتقنيات البحر لدػ جامعػة الشمف.
 األقساـ التالية: -جامعػة الشمف-تنشأ لدػ معيد عموـ وتقنيات البحر :2المادة 

 قسـ  عمـو البحر. 
  تييئة الساحل.قسـ  البيئة و 

يكمف السيد  المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :3المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ي بف زيافأ.د عبد الباق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  059قػػرار رقـ 
 لدى جامعة عنابة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21لمؤرخ في ا 214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة و القواعػد الخاصة بتنظيميا و سيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .التعميـ العالي و البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ا القرار إلى إنشػاء ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذ2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية  العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدػ جامعػة عنابة.
 األقساـ التالية: -جامعػة عنابة-تنشأ لدػ كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية   :2المادة 

 ،قسـ عمـ االجتماع والديموغرافيا 
 قسـ اإلعالـ واالتصاؿ. 
 ياقسـ عمـ النفس واألرطوفون. 
 قسـ التاريخ وعمـ اآلثار. 
 قسـ عمـ المكتبات والتوثيق. 
 قسـ الفمسفة. 
  .قسـ التربية البدنية والرياضية 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :3المادة 
 العممي. سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات ،2022 جانفي 26مؤرخ في  060قػػرار رقـ 
 جامعة عنابة لدى

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  214-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .بتنظيـ جامعة عنابة وسيرىا، المعدؿ والمتمـ

 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وـ الرئاسي رقـ وبمقتضى المرس -
 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  34تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 األقسػاـ المكونػة لكمية اآلداب والمغات لدػ جامعػة عنابة.
 األقساـ التالية: -عنابةجامعػة -تنشأ لدػ كمية اآلداب والمغات  :2المادة 

 قسـ الترجمة. 
 قسـ المغة العربية وآدابيا. 
 قسـ اآلداب والمغة الفرنسية. 
 قسـ اآلداب والمغة االنجميزية. 
 .قسـ اآلداب والمغة االيطالية 

ؼ يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عنابة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذ :3المادة 
 سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ العػالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 األقساـ المكونة لمعيد يتضمف إنشاء ،2022 جانفي 26مؤرخ في  061قػػرار رقـ 
 العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى المركز الجامعي بإيميزي 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
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 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 30الذؼ يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظيمو وسيره، السيما المادة 

، 2012سنة  غشت 4الموافق  1433رمضاف عاـ  16المؤرخ في  303-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء المركز الجامعي بإيميزؼ 

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

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مرسوـ التنفيذؼ رقـ مف ال 30تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى إنشػاء األقسػاـ المكونػة لمعيد 2005غشت سنة  16الموافق 

 العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ المركز الجامعي بإيميزؼ.
 األقساـ التالية: -المركز الجامعي بإيميزؼ  -والتجارية وعمـو التسيير  تنشأ لدػ معيد العمـو االقتصادية  :2المادة 

 قسـ العمـو االقتصادية. 
 قسـ العمـو التجارية. 
 قسـ عمـو التسيير. 
  .قسـ الحقوؽ 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي بإيميزؼ، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. القرار

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2012ديسمبر  27المؤرخ في  803ار رقـ يتمـ القر  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  062قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة أدرار

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 سنػةيوليو  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  269-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .أدرار، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
غشت سنة  23الموافق  1424عاـ جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
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، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو  2012ديسمبر  27المؤرخ في  803وبمقتضى القرار رقـ   -
 .االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة أدرار

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2012ديسمبر  27المؤرخ في  803مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة أدرار –تنشأ لدػ كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير :2المادة "
 قسـ العمـو االقتصادية. 
 قسـ العمـو التجارية. 
 قسـ عمـو التسيير. 
 ".قسـ العمـو المالية والمحاسبة 

عميـ والتكويف ومدير جامعة أدرار، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ يكمف السيد المدير العاـ لمت :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أفريل  29المؤرخ في  507يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  063قػػرار رقـ 
 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية  الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، والمتضمف 1984غشت سنة  4الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  7رخ في المؤ  182-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 1مكرر 2إحداث جامعة األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعدؿتعييف أعض والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  ،2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة 2019أفريل  29المؤرخ في  507وبمقتضى القرار رقـ  -

 األمير عبد القادر لمعمـو اإلسالمية، المعدؿ.
 ري ػقػػػػػرّ 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، كما 2019أفريل  29المؤرخ في  507يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 

 

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 لتعميـ العالي والبحث العمميوزير ا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 األمير عبد القادر األمير عبد القادر لمعموـ اإلسالمية قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بوراس  أحمد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو  بف مسعود فاطمة الزىراء -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير ال عضو ليمور زناتي رحيمة -
 صالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإل وعض عروسي سميماف -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو منصر عبد المجيد  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو بوذراع رابح  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو جوادؼ بمقاسـ -
 زيرة المكمفة بالثقافة والفنوف لو ممثل ا عضو عريبي زيتوني -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو مشناف محند أوادير -
 ممثل الوالي عضو بولجوعة بالؿ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة   الصفة اإلسـ والمقب

 مصف األستاذية لكمية أصوؿ الديفممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ  عضو بوعافية عيسى  -
 ستاذية لكمية الشريعة واالقتصادممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ عضو سحي موسىكا -
 كمية اآلداب والحضارة  اإلسالميةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ل عضو بف الشيح الحسيف رياض -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بوسمغوف إبراىيـ -
 ساتذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األ عضو عيشاوؼ دمحم اليادؼ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زعباط محمود -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بعيش ىشاـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو منصر حسيف  -
 منتخب عف  الطمبةممثل  عضو جمعي يوسف عبد المؤمف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس توجيو ،2022 جانفي 26مؤرخ في  64قػػرار رقـ 

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ مب -

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 العالي والبحث العممي. ير التعميـالذؼ يحدد صالحيات وز 
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 8، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
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، 2021مايو سنة  20لموافق ا 1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  208-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث البيوتكنولوجيا وعمـو الزراعة والتغذية وتغيير تسميتيا

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  8تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء مجمس توجيو الوكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية األشخاص اآلتية أسمائيـ:
 السيدات والسادة:

 ممثمة وزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا، أيت يحي غيدوش كميمة -
 الوطني،ممثل وزير الدفاع  بركات عقبة -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، وقاؼ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ، جاىمي حساف -
 ممثل الوزير المكمف بالمجاىديف وذوؼ الحقوؽ، خذيرؼ عمار -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، منصر عبد المجيد -
 مينييف،ممثمة الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ ال ليمور زناتي رحيمة -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف، زيتوني لعربي -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، جتني عبد الحسيف -
 ممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة، سميماني رابح -
 وؿ المكمف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثمة الوزير المنتدب لدػ الوزير األ أرحاب نسيمة -
 ممثمة المجمس الوطني االقتصادؼ واالجتماعي والبيئي، بف عمي فطمة -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الباقي بف زيافأ.د عبد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي ،2022 جانفي 26مؤرخ في  065قػػرار رقـ 

 االجتماعية واإلنسانيةلموكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21مرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ال -
 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والبحث العممي ير التعميـ العاليالذؼ يحدد صالحيات وز 

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو. 22، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
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، 2021مايو سنة  20 الموافق 1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  208-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث البيوتكنولوجيا وعمـو الزراعة والتغذية وتغيير تسميتيا

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة ، 2019غشت سنة  13الموافق 

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ: االجتماعية واإلنسانيةالموضوعاتية لمبحث في العمـو 
 :بالنسبة لألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف  

 .زروخي اسماعيلالسيد  -
 .بودرلة الطيبالسيد  -
 .عية عبد الرحمفالسيد  -
 .القادر بوعرفة عبدالسيد  -
 .شوية سيف االسالـالسيد  -
 شرقي سامية. ةالسيد -
 .تيقزرؼ نورة ةالسيد -
 .جيدؿ عمارالسيد  -
 .دليو فضيلالسيد  -
 .ميور باشا حميـالسيد  -
 :بالنسبة لممثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية 

 السيد عايش ناجي. -
  رة:بالنسبة لممثل الديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاو 

 .قشي زيف الديفالسيد  -
 :بالنسبة لممثل الديواف الوطني لألحصائيات 

 .بعزيزؼ يوسفالسيدة  -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

  .بيادؼ منير السيد -
 ة زواوؼ عبد األميف.السيد -
 .داودؼ فاتحالسيد  -
 .ة نيار سانةالسيد -
 عبابسية أنيس.السيد  -
 السيد بولساف عبد القادر. -
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 سبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج:بالن 
  .سحنوني دمحمالسيد  -
 ة مالؾ أمينة عائشة.السيد -
 .بمقيدـو السعيدالسيد  -
 .بوجادؼ خميفةالسيد  -
 دوماز فوزؼ.السيد  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 

 عميـ العالي والبحث العمميوزير الت
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2020ديسمبر 17المؤرخ في  1011يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  066قػػرار رقـ 

 عميا لمصحافة وعمـو اإلعالـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية ال
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2009غشت سنة  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  252-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ية العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.والمتضمف إنشاء المدرسة الوطن
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020ديسمبر  17المؤرخ في  1011وبمقتضى القرار رقـ  -

 ة العميا لمصحافة وعمـو اإلعالـ.المدرسة المدرسة الوطني
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2020ديسمبر  17المؤرخ في  1011يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 26 فير بالجزائر حر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   175

 

 

 مصحافة وعموـ اإلعالـقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا ل
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب 
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا مزراؽ مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو صراوؼ عبدالحميد -
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية، عضو كادؼ كريـ -
 ثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، مم عضو ريغي الشريف -
 ممثمة السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو وىراني دليمة -
 ممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانية، عضو مقالتي أماؿ -
 ية الوطنية بالخارج،ممثل وزير الشؤوف الخارجية والجال عضو حمروش سفياف  -
 ممثل الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي ، عضو بمعياضي سعيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة، عضو جبيمي دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، عضو قمماف مميؾ -
 لفنوف،ممثل الوزيرة المكمفة بالثقافة وا عضو شداد بزيع -
 ممثل الوزير المكمف بالشباب والرياضة، عضو كشاط عادؿ -
 ممثمة الوزير المكمف باالتصاؿ. عضو بوقزولة كريمة - -

 

 ."..............................................والباقي بدوف تغيير....................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ القرار رقـ  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  067قػػرار رقـ 
  .الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

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

 عميا لإلقتصاد.
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  19المؤرخ في  299وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المدرسة العميا لإلقتصاد بوىراف، المعدؿ
  

 ي ػقػػػػػّرر
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، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  19المؤرخ في  299يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  ولى:المادة األ 
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 

 حث العمميوزير التعميـ العالي والب
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإل قتصاد بوىراف

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي 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 بمعربي سيد أحمد  -
 واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية  عضو ىعثماني يحي -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو الطيب فيصل عبد الرحماف -
 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 جميل مختار -

 

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

  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1353يتّمـ القرار رقـ  ،2022 جانفي 26مؤرخ في  068قػػرار رقـ 
  2022-2021 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة لضماف التكويف المفتوح 1المتضّمف تأىيل جامعة وىراف

  لنيل شيادة الماستر في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

المتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤّرخ في  211-84وبمقتضى المرسوـ رقـ  -
 وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 1وىرافبتنظيـ جامعة 

 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المعّدؿ.  والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ادة الماستر وشيادة الدكتوراه.مى شيادة الميسانس وشيوالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ ع
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  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف ويحّدد المتضّمف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

لضماف التكويف  1والمتضمف تأىيل جامعة وىراف  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1353وبمقتضى القرار رقـ  -
 يا".ستر في ميداف "عموـ وتكنولوجلنيل شيادة الما 2022-2021المفتوح بعنواف السنة الجامعية 

 .2021نوفمبر  18 وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ والتكنولوجيا" المؤرخ في -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

المذكور أعاله، بمادة أولى مكّرر وتحّرر كما  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1353يتّمـ القرار رقـ  الماّدة األولػى:
 يأتي: 

رؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في السنة األولى ماستر ابتداًء "المػػادة األولى مكّرر: يس
 ".2020 -2019مف السنة الجامعية 

 ."......................................والباقي بدوف تغيير............................."
، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ 1يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة وىراف :2المػػادة 

 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق

  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1353المتّمـ لمقرار رقـ  2022جانفي  26مؤرخ في  068ممحق القػػرار رقـ 
  2022-2021 بعنػػواف الّسنػػة الجػامعيػػة لضماف التكويف المفتوح 1المتضّمف تأىيل جامعة وىراف

   ر في ميداف "عمـو و تكنولوجيا"لنيل شيادة الماست
 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 أ ىندسة الطرائق لمبيئة ىندسة الطرائق عمـو وتكنولوجيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عة مستغانـيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جام ،2022 جانفي 26مؤرخ في  069قػػرار رقـ 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7 الموافق 1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3والمتضمف  إنشاء جامعة  مستغانـ، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12السيما المادة  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ،2003

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

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  التنفيذؼ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ.
 لقرار.تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ في الجدوؿ الممحق ليذا ا :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2022 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ستغانـقائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة م
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ميموني عبد النبي -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شندارلي براىـ محفوظ  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو صرمـو حسيبة -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفالوزير ال ممثل عضو صبار دمحم غانـ  -
 ماف االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والض عضو مشتى بشير -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم بف يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خالدؼ دمحم -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتالوزير ممثل  عضو بمحساف مختار -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو خميل دمحم توفيق -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو بف لولو رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو آزرو عمي -
 بالثقافة والفنوف  ممثل الوزيرة المكمفة عضو مرواني دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو دبالجي حورية -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو مساوؼ ميدؼ -
 ممثمة الوالي عضو وزاني فاطمة -

 

 ف: واألعضاء المنتخب -2
 اإلسـ والمقب الصفة الييئة

 عالـ اآللية العمـو الدقيقة واإلممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمي عضو غزار دمحم األميف
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو مكاوؼ دمحم األميف

 اذية لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األست عضو بوعجمي بو عبد هللا
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 اذية لكمية عمـو الطبيعة والحياةذوؼ مصف األست ممثمة منتخبة عف األساتذة عضو بوعالـ مميكة
 اذية لكمية األدب العربي والفنوف ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األست عضو شرقي ىاجر

 األستاذية لكمية المغات األجنبيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف  عضو قريدش عبد الحميد
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةة ذوؼ مصف األستاذيممثمة منتخبة عف األساتذ عضو وافي الحاجة

 ستاذية لكمية العمـو االجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ عضو بوعمامة العربي  
 ذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية الطبممثمة منتخبة عف األسات عضو كمبوش فوزية

 د التربية البدنية والرياضيةلمعيممثل منتخب عف األساتذة  عضو حجار خرفاف دمحم
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عكرمي دمحم حمو

 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو زلماط ياسيف
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خويدمي عبد القادر
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتموظفيف اإلممثل منتخب عف ال عضو محور عبد القادر

 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بكار دمحم
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عرباوؼ عبد الغاني

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وجيويحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس ت ،2022 جانفي 26مؤرخ في  070قػػرار رقـ 

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عمـو الصحة والحياة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 8يا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيم2019
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 في عموـ الصحة وتغيير تسميتيا.حث يتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمب
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وـ التنفيذؼ رقـ مف المرس 8تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء مجمس توجيو الوكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة والحياة األشخاص اآلتية أسمائيـ:
 السيدات والسادة:

 والبحث العممي، رئيسا ميـ العاليممثل وزير المكمف بالتع صحراوؼ طاىر -
 ممثل وزير الدفاع الوطني باسعيد توفيق -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية بف سماعيمي رؤوؼ -
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 ممثل الوزير المكمف بالصحة سماعيل نور الديف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با رحاؿ ميدؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة جاب هللا فريد -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل سبع عمر -
 نتقاؿ الطاقوؼ والطاقات المتجددةممثل الوزير المكمف باإل بغداد رزؽ هللا -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا بوتخيل مرسمي -
 بالصيد البحرؼ والمنتجات الصيديةممثمة الوزير المكمف  نغمي نسيبة -
 الصيدالنية ثمة الوزير المكمف بالصناعةمم بف سديرة أماؿ -
 ممثمة الوزيرة المكمفة بالبيئة سمادحي كريمة -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثمة الوزير المكمف آيت دمحم عامر ريـ -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات المصغرة ممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير سميماني رابح -
 نتدب لدػ الوزير األوؿ المكمف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثمة الوزير الم غانـ خميدة -
 ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية ماحي حبيب -
 ني االقتصادؼ واالجتماعي والبيئيممثمة المجمس الوط جوابرؼ نادية -

 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  : 2المادة 
 2022 جانفي 26 فيائر حرر بالجز 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف تعييف أعضاء المجمس العممي ،2022 جانفي 26مؤرخ في  071قػػرار رقـ 

 ةعمـو الصحة والحيالموكالة الموضوعاتية لمبحث في 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 22، الذؼ يحدد مياـ الوكاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
، 2021مايو سنة  20الموافق  1442شواؿ عاـ  8المؤرخ في  210-21لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -

 .حث في عموـ الصحة وتغيير تسميتيايتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمب
 

 ي ػقػػػػػّرر
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 1440ذؼ الحجة عاـ  12مؤرخ في  232-19مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  22تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، يعيف بصفتيـ أعضاء المجمس العممي لموكالة 2019غشت سنة  13الموافق 

 األشخاص اآلتية أسماؤىـ: عموـ الصحة والحياةالموضوعاتية لمبحث في 
 :بالنسبة لألساتذة الباحثيف والباحثيف الدائميف  

 .بشير بوجيرة نور الديفالسيد  -
 .مدربل خالدؼالسيد  -
 .وش نور الديفقاسـ شاالسيد  -
 .راشد نصر الديفالسيد ب -
 .داود كماؿالسيد  -
 .سقاؿ سميرة زوجة بغدادليالسيدة  -
 .عوف ليمىالسيدة  -
 .شنتوؼ أمينة ةالسيد -
 .خنشوش عبد الحميـالسيد  -
 .صبايحية دمحمالسيد  -
 :بالنسبة لممثل المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية 

 .بوديسة نايمة ةالسيد -
 الديواف الوطني لحقوؽ المؤلف والحقوؽ المجاورة: بالنسبة لممثل 

 .مصطفى مصطفىالسيد  -
 :بالنسبة لممثل الديواف الوطني لألحصائيات 

 .حمراوؼ أماؿالسيدة  -
 :بالنسبة لمشخصيات الممثمة لقطاعات النشاط 

  .كرار عبد الواحدالسيد  -
 .بودة أرزقي السيد -
 .لزرؽ براىيـالسيد  -
 .عمور رياض السيد -
 .اوؼ جازية زوجة بريكيمصطفالسيد  -
 .عمراني نور الديفالسيد  -
 :بالنسبة لمجالية العممية المقيمة بالخارج 

  .عباس سبيحيالسيد  -
 .حميطوش شفيعةالسيدة  -
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 .مراح عثمافالسيد  -
 .غربي حسافالسيد  -
 .شبموف يحيالسيد  -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.   :2المادة 
 2022 جانفي 26 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جانفي  31مػؤرخ فػي  03قػػرار رقػـ 

 رية الخدمات الجامعية بومرداسلدى مدي 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة. يتضمف
، المتضمف إنشاء الديواف الوطني 2010جانفي سنة  12المػؤرخ في  15-10بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقـ  -

بتمبر سنة س 14ي المؤرخ ف 03/312لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ بالمرسوـ التنفيذؼ رقـ 
2003. 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 

مؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ ال2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021نوفمبر سنة  02نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 داس.مديرية الخدمات الجامعية بومر 
 

 ي ػقػػػػػّرر
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بومرداس. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 بمقاسـ نصيرة -03 بميل سعيد -02 قشطولي دمحم -01
 حوات الجياللي -06 قشايرؼ سعيد -05 ؼ رضوافالعمر  -04
 مقراني حميد -09 باخوخ ابراىيـ -08 غرسة الطيب -07

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 كرفي عيسى -03 حمارؼ رشيدة -02 بوقطاية رشيدة -01

 

 رار.اإلمضاء عمى ىذا الق( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية بومرداس :4المػػػػػادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 جانفي 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جامفي  31مػؤرخ فػي  04رقػـ قػػرار 
 لػدى جامعة بشار

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15لموافػق ا 1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402قعدة عاـ ذؼ ال 23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ـ ربيع األوؿ عا 18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2014أوت سنة  25المؤرخ في  240-14بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة بشار2009جانفي سنة  04المؤرخ في  09-07
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021أكتوبر سنة  05ضر المؤرخ في نظػػًػػػرا  لممح -

 جامعة بشار.
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 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة بشار. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2ادة المػػ

 ضاء الدائموف: األع
 موساوؼ عبد الحميـ -03 مولودؼ يوسف -02 صابوني الحاج -01
 كرشي بف عيسى -06 خميفي بوتخيل -05 بمحاج دمحم -04
 زايدؼ سعيد -09 قنفود سمية -08 مخفي عبد اليادؼ -07

 

 األعضاء اإلضافيوف : 
 عيللمجداني إسما -03 صديقي لمياء سميمة -02 بف عبد العزيز سفياف -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة بشار بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي  :4المػػادة 

 والبحث العممي.
 2022 جانفي 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022جانفي  31مػؤرخ فػي  05قػػرار رقػـ 
 ا دمحم بوضياؼلػدى جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ 2013مايو سنة  20الموافق 1434رجب عاـ  10المؤرخ في  199-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 1984غشت سنة  18، الموافق 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  212-84ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 
 ىراف لمعمـو والتكنولوجيا وسيرىا.والمتعمق بتنظيـ جامعة و 
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ػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ ، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجن2021جويمية سنة  07نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 جامعة وىراف لمعمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 منيش قادة -03 زىراءكيحل فاطمة ال -02 بف عمارة عز الديف -01
 بوشامة اليوارية -06 بوحاجي سيد أحمد -05 بنوزة نور الديف -04
 كرابة دمحم أميف -09 والي أسيا -08 بوط دمحم أميف -07

 

 :  األعضاء اإلضافيوف 
 

 أمينة حناشي -03 قادرؼ دمحم -02 قرايدؼ أحمد -01
 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة وىراف لمعموـ والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في  :4المػادة 

 ي.النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العمم
 2022 جانفي 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2018جواف  25المؤرخ في  590يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  01مؤرخ في  073قػػرار رقـ 
 ئمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية الذي يحدد القا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1985سنة ديسمبر  17 الموافق 1408عاـ  شعباف 5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو. 4والمتمـ، ال سيما المادة  المعدؿ إنشاء مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية،
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةبر سننوفم 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 حث العممي.لبالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018جواف  25المؤرخ في  590وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ.
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لمذكور أعاله، ، المعدؿ، وا 2018جواف  25المؤرخ في  590تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحرر كما يأتي:

 (......................................بدوف تغيير:............................)"المادة األولى
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، 

 كمايمي:
 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 ليت جياللي، ممثل عف الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيسا،السيد تسا -
 السيد صراوؼ عبد الحميد، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد شيباف السعيد، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 والمناجـ،  بالطاقة فالسيدة سميماني نادية، ممثمة عف الوزير المكم -
 وترقية الصادرات،  بالتجارة فممثل عف الوزير المكم السيد رقاد سميـ، -
 بالصناعة ، المكمف السيد بف دريمية سعيد، ممثل عف الوزير -
 السيدة حمانة مميكة فضيمة، ممثمة عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية. -

 

 .".................................والباقي بدوف تغيير................................"
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 

 2022 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  01ؤرخ في م 074قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة غميزاف

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12 ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادة2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  339 - 20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ا المادة معة غميزاف، السيموالمتضمف إنشاء جا 2020
مجمس إدارة  ، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182وبمقتضى القرار رقـ  -

 جامعة غميزاف.
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 كما ىو ، والمذكػور أعاله،2021نوفمبر  3المؤرخ في  1182يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ممحق بيذا القرار.محدد في الجدوؿ ال
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2022 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة غميزاف
 ف واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بمحاكـ مصطفى -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو يعقوبي فتحية -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال ضوع مخموفية قادة -
 ومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العم عضو عيمف زواوؼ  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو براىيمي عبد العزيز -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو حرير أحمد -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو د أمينةأمير عي -
 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 سالـغناـ عبد ال -
 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 -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل  عضو بوطغاف نور الديف -
 مكمف بالمؤسسات المصغرةممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير األوؿ ال عضو بوصبع سمير -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير األوؿ المكمف با عضو حيوؿ فريد -
 ممثل الوالي عضو باشا سفياف -

 

 ."..........................................ييروالباقي بدوف تغ......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019نوفمبر  14المؤرخ في  1922يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  01مؤرخ في  075قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة المدية

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 منو، 12السيما المادة  ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 2003

، 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

، 2013سنة يناير  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

مجمس إدارة  د القائمة اإلسمية ألعضاء، الذؼ يحد2019نوفمبر  14المؤرخ في  1922وبمقتضى القرار رقـ  -
 معدؿ.  جامعة المدية، ال

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ والمذكػور أعاله، 2019نوفمبر  14المؤرخ في  1922يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  01 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة المدية

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة المقباإلسـ و 

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس رموؿ خالد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو فياللي لويزة  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف بوزيد زيف الديف -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بمخروبي خالد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو زيتوني دمحم لميف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو ياسف خير الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو حمادؼ رضا -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو حمادؼ رشيد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو رش عاطفبوك -
 لعمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة ا عضو زكور إبراىيـ  -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل -
 ممثل الوالي عضو حموقة معمر -

 

 ."..........................................ف تغييروالباقي بدو......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021سبتمبر  06المؤرخ في  62يعدؿ ويتمـ قرار رقـ  2022فيفري  01مػؤرخ فػي  06رقػـ قػػرار 
 المسيمة ػػاعيػة لدى مديرية الخدمات الجامعيةالمتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػم 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 األساسي العاـ لموظيفة العمومية. المتضمف القانػػوف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21في المؤرخ  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، يعدؿ ويتمـ المرسـو التنفيذؼ رقـ 2003سبتمبر سنة  14المػؤرخ في  312-03بمقتضى المرسوـ التنفيػذؼ رقـ  -

 الجامعية وتنظيمو وعممو. والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات 1995مارس سنة  22في  المؤرخ 95-84
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمشترؾ المؤرخ ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ ا2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021سبتمبر سنة  06نظػػػػػػرا لمقرار المؤرخ في  -
 معية المسيمة.مديرية الخدمات الجا

، الصادرة مف طرؼ المكمفة بتسيير شؤوف إدارة 2021أكتوبر  14المؤرخة في  1837نظػػػػًػرا  لمرسالة رقـ  -
 المديرية العامة لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية، المتضمنة طمب تعديل تشكيمة لجنة الخدمات االجتماعية. 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المشار إليو 2021أكتوبر سنة  06المؤرخ في  62مف القرار رقـ  02كاـ المادة تعدؿ وتتمـ أح المػادة األولى:
 أعاله وتحرر كاآلتي:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: : 02المػادة "
 األعضاء الدائموف : 

 بدوف تغيير -03 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01
 بدوف تغيير -06 ييربدوف تغ -05 بدوف تغيير -04
   عطرؼ عيسى -07
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 األعضاء اإلضافيوف :
 »بدوف تغيير. -03 بدوف تغيير، -02 بدوف تغيير، -01

 

يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية المسيمة، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ : 2المػادة 
 العالي والبحث العممي.

 

 2022 فيفري  01ئر في حرر بالجزا

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019ماي  14المؤرخ في  733يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  02مؤرخ في  076قػػرار رقـ 
  1عضاء مجمس إدارة جامعة باتنةالذي يحدد القائمة االسمية أل

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
الموافق أوؿ غشت سنة  1409حجة عاـ ذؼ ال 29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3،المعدؿ ،ال سيما المادة  1، والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة د، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
مجمس إدارة جامعة  ضاءلذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألع، ا2019ماؼ  14المؤرخ في  733وبمقتضى القرار رقـ  -

 .1باتنة
 

 ي ػقػػػػػّرر
محدد  ، والمذكػور أعاله، كما ىو2019ماؼ  14المؤرخ في  733يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2022 فيفري  02 فيلجزائر حرر با
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة باتنة
 ف:وناألعضاء المعي -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 والبحث العممي ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي رئيس بوطرفاية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فوؿ زىير -
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 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بموط السعيد -
 ومية واإلصالح اإلدارؼ وظيفة العمممثل السمطة المكمفة بال عضو سماعيمي حاج  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوراس عمقمة -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو غزالي عبد العالي -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ا عضو حناشي عبد الرحماف  -
 بالتجارة وترقية الصادراتالمكمف ممثل الوزير  عضو خضراوؼ حفيع  -
 والمدينةممثل الوزير المكمف بالسكف والعمراف  عضو لعرـو صالح -
 لمكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير ا عضو بوزيدؼ صالح الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بوسعدة جماؿ الديف  -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو شويط دمحم أميف -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو عمور كبور -
 ممثل الوالي عضو محمودؼ ىاني -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2022 فيفري  02مؤرخ في  077قػػرار رقـ 
 عمـو الطبيعة والحياة لدى جامعة تيارت

 

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

 .حكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء ال
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ   -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تيارت، المعدؿ والمتمـ 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في   279 -03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية عموـ الطبيعة  2010فيفرؼ  24المؤرخ في  43تضى القرار رقـ وبمق -
 .والحياة لدػ جامعة تيارت

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عمـو الطبيعة والحياة لدػ جامعة تيارت.
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية عموـ الطبيعة والحياة لدػ جامعة تيارت في الجدوؿ الممحق  :2الػػمػادة 
 بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3ػػمادة الػ
 2022 فيفري  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  02المؤرخ في  77 ممحق بالقرار رقـ

 لدى جامعة تيارت كمية عموـ الطبيعة والحياة
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا ساسي دمحم -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حساني عبد الكريـ -
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة عبد القادربف ختو  -
 رئيس قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بف بقارة مراد -
 مدير مخبر بحث دالؿ عبد القادر -
 مدير مخبر بحث عاصـ كماؿ -
 مديرة مخبر بحث رقاقبة زينب -
 والحياة ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة حسيف لعرج -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة دكاني كمة  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية بف سعيد دمحم واسيني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوربعطاعش منصور -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عامر دمحم -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات حميش مبروكة -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف سطاؿ حميمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عمـو الطبيعة والحياة رقاد الحاج -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  التغذية وتكنولوجيا التغذية الفالحية عمو جماؿ بف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  02مؤرخ في  078قػػرار رقـ 
 بوعريريج  العمـو االجتماعية واإلنسانية لدى جامعة برج

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23افق المو  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو
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 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2012أكتوبر  11المؤرخ في  336وبمقتضى القرار رقـ  -
 .معة برج بوعريريجاالجتماعية واإلنسانية لدػ جا

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 لعمـو االجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة برج بوعريريج.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ا
بوعريريج في برج  تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية لدػ جامعة :2المادة 

 الجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

 2022 فيفري  02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  02المؤرخ في  078ممحق بالقرار رقـ 
 لدى جامعة برج بوعريريج كمية العموـ االجتماعية واإلنسانية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا مسعوداف أحمد -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مييوبي اسماعيل  -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية سالقجي العيد -
 العمـو اإلنسانيةرئيس قسـ  عمارة بوجمعة -
 مديرة مخبر بحث مفتاح نادية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية لعواـر ميدؼ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية يونس سميحة -
 ستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ لعمش عبد الحفيع -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية  دحمار نورالديف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بودرواز كريمة  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف غرابي المحمل -
 ستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الم حمادوش عبد الرحماف -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عياد عثماف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االجتماعية رويبح مصطفى -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية بف طويمة رابح -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  079قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 231-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 4ة بمستغانـ، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذ
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24دة رسة العميا،السيما الماالذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 نـ.مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغا
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بمستغانـ
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 لتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف با رئيسا صطفىبمحاكـ م -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو شندارلي براىـ محفوظ -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثمة  عضو صرمـو حسيبة -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو دمحم غانـ صبار -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم بف يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو قاسمي لطفي -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو قالة صادؽ -
 ممثل منتخب عف سمؾ  األساتذة  عضو قاسـ ابراىيـ -
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 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف   عضو زيتوني عبد هللا -
 سمؾ األساتذة المحاضريف لقسـ "ب"ممثمة منتخبة عف   عضو شالي وىيبة -
 سمؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف   عضو زمالي مصطفى -
 سمؾ األساتذة المساعديف لقسـ "أ"ممثل منتخب عف   عضو شقروف حسف -
 مشاركيفممثل منتخب عف  سمؾ األساتذة ال عضو بف ذىبيةعزوز بوشحمة ا -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو عمامرة العيد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو خيثر يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو صفيح اسالـ -
 مة منتخبة عف الطمبةممث عضو موساوؼ أحالـ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2015مارس  3المؤرخ في  98يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  080قػػرار رقـ 
 1والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية لدى جامعة وىراف

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إفّ 
 

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .وسيرىا، المعدؿ والمتمـ1بتنظيـ جامعة وىراف 

 2021سنػةيوليو  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نوم 34الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية  2015مارس  3المؤرخ في  98وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المتمـ.1ة وىرافوالعمـو اإلسالمية لدػ جامع

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، المتمـ والمذكور أعاله كما يأتي:2015مارس  3المؤرخ في  98مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -1جامعة وىراف-تنشأ لدػ كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية  :2"المادة 
  ،قسـ التاريخ وعمـ اآلثار 
  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ،قسـ 
 ،قسـ الحضارة اإلسالمية 
 ،قسـ العمـو اإلسالمية 
 ،قسـ أصوؿ الديف 
 ".قسـ عمـ المكتبات والتوثيق 
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، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ 1يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة وىراف :2المادة 
 عػالي والبحث العممي.سينشػر في النشرة الرسميػة لمتعميـ ال

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2016فيفري  29المؤرخ في  130يتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  081قػػرار رقـ 
 2متضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية التكنولوجيا لدى جامعة باتنةوال

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفي -

 .منو 34ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 ،2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  180-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة باتنة
مكونة لكمية التكنولوجيا ، والمتضمف إنشاء األقساـ ال2016فيفرؼ  29المؤرخ في  130وبمقتضى القرار رقـ   -

 .2باتنة لدػ جامعة
 ي ػقػػػػػّرر

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2016فيفرؼ  29المؤرخ في  130مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: - 2جامعػة باتنة  –تنشأ لدػ كمية التكنولوجيا   :2"المادة 
 ،قسـ اإللكترونيؾ 
 قني،قسـ اإللكتروت 
 ،قسـ اليندسة الصناعية 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ الرؼ 
 ،قسـ التكويف القاعدؼ في العموـ والتكنولوجيا 
 ".قسـ ىندسة الطرائق 

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ 2يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة باتنة  :2المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2011جواف  9المؤرخ في  413 يتمـ القرار رقـ ،2022 فيفري  03مؤرخ في  082قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة الشمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ ف أعضاء الحكومة،والمتضمف تعيي
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الشمف، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 2011جواف  9المؤرخ في  413ضى القرار رقـ وبمقت -

 .ة الشمفواالجتماعية لدػ جامع
 ي ػقػػػػػّرر

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2011جواف  9المؤرخ في  413مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-جامعػة الشمف–العمـو اإلنسانية واالجتماعية تنشأ لدػ كمية :2"المادة 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 ،قسـ العمـو االجتماعية 
 ".قسـ التاريخ 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :2المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2011جواف  9المؤرخ في  410يتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  083قػػرار رقـ 
 لمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة المدنية والمعمارية لدى جامعة الشمفوا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -
 .الشمف، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة  2003

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

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة المدنية 2011واف ج 9المؤرخ في  410وبمقتضى القرار رقـ  -
  .والمعمارية لدػ جامعة الشمف

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2011جواف  9المؤرخ في  410مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة الشمف  –تنشأ لدػ كمية اليندسة المدنية والمعمارية  : 2"المادة 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ اليندسة المعمارية 
 ،قسـ الرؼ 
 ".قسـ عموـ األرض والكوف 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الشمف، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :2المادة 
 والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  03مؤرخ في  084قػػرار رقـ 
 جيا لدى جامعة برج بوعريريجالعمـو والتكنولو 

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37مـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمت2003
 .منو

 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ريجلمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريوا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2012أكتوبر  11 المؤرخ في 339وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدػ جامعة برج بوعريريج والتكنولوجيا
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 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 كمية العمـو والتكنولوجيا لدػ جامعة برج بوعريريج.القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس 
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو والتكنولوجيا لدػ جامعة برج بوعريريج في الجدوؿ  :2الػػمادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمادة 

 2022 فيفري  03 فيجزائر حرر بال
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 دد القائمة االسمية ألعضاء مجمسالذي يح 2022فيفري  03مؤرخ في ال 084 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة برج بوعريريج كمية العمـو والتكنولوجيا

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا صارة مصطفى  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية حالتي عبد الحق -
 رئيس قسـ ىندسة المحيط عياش رياض -
 رئيس قسـ العمـو والتقنيات جابو جماؿ -
 رئيس قسـ عمـو المادة دؼمولى البغدا -
 رئيس قسـ االلكترونيؾ بحيح دمحم -
 رئيس قسـ االلكتروميكانيؾ  مجماج سميماف -
 رئيس قسـ اليندسة المدنية نوؼ عمار -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو المادة خالدؼ دمحم رضا  -
 ستاذية عف قسـ عمـو المادةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األ بوجمعة سفياف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكترونيؾ مسعوداف إدريس -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكترونيؾ حسيف غربي عبد النور -
 التقنياتممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو و  سعد سعود فطيمة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  العمـو والتقنيات بوفاسة سامية -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة المحيط بيموؿ أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ االلكتروميكانيؾ طمحاوؼ ىشاـ -
 ثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  االلكتروميكانيؾمم بوشامة زياد -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف تبابوشت دمحم ياسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف سعيداني اليميف -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات محمادؼ سييمة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ة بالؿبف كشيد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية جندؼ رضواف -
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 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو المادة طبي ىدػ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االلكترونيؾ  بمفرـو دمحم الزيف -
 خبة عف الطمبة عف قسـ ىندسة المحيطممثمة منت فحيمة شريياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ االلكتروميكانيؾ ثوابت رامي -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي ،2022 فيفري  03مؤرخ في  085قػػرار رقـ 
 بشػػار-بجػامعة طػاىري محمػد مػػـو السيػاسيػةلكميػة الحقػػوؽ والع

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018أكتوبر  01المؤرخ في  886وموجب القرار رقـ  -

 .بشار -عموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحملكمية الحقوؽ وال
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحم -

 .2021نوفمبر  23بشار المؤّرخ في 
 ي ػقػػػػػّرر

 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03 مف المرسوـ التنفيذؼ 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 الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحم
 بشار. 

 -ضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة طاىرؼ دمحمتحدد القائمة االسمية ألع :2المادة 
 بشار، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 
 البحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمػس العممػي 2022فيفري  03خ في المؤر  085ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 بشػػار-بجػامعة طػاىري محمػد لكميػة الحقػػوؽ والعمػػـو السيػاسيػة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  جارد دمحم 1
 عميد الكمية  شو لخضرمعا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شعنبي فؤاد 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
 رئيس المجنة العممية لقسـ الحقوؽ  رة دمحم الصغيرسعداني نو  7
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  محتاؿ أمينة 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية حشوؼ يسيف 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف ىرموش مرزاقة 10
 ة المساعديفممّثل عف األساتذ فمقات نورة 11
 مدير مخبر بحث سعداوؼ دمحم الصغير 12
 مسؤوؿ المكتبة رحيمي أميف 13
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  900يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  086قػػرار رقـ 
 1باتنة-عضاء المجمس العممي لجامعة الحاج لخضرالذي يحػّدد القائمػة االسمية أل

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29رخ في المؤ  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة  1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المع 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذؼ يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جواف  18المؤّرخ في  900وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة-لجامعة الحاج لخضر
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 
 

 ي ػقػػػػػّرر



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   202

 

 

 .1باتنة-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الحاج لخضر المادة األولى:
، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1باتنة-ضاء المجمس العممي لجامعة الحاج لخضرتحّدد القائمة االسمية ألع :2المادة 

 القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  03 في حرر بالجزائر

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  18المؤّرخ في  900القرار رقـ الذي يعّدؿ  2022فيفري  03المؤرخ في  086ممحق بالقرار رقػـ 

 1باتنة-المحػّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة الحاج لخضر
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة ضيف عبد السالـ 1

الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في مصمودؼ كماؿ 2
 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  ممكمي لميف 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 قات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعال جبالي نور الديف 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو بمقاسـ بوزيدة 5
 عميد كمية عمـو المادة حابة حمادة 6
 عميد كمية العمـو اإلسالمية فموسي مسعود 7
 جارية وعمـو التسييرعميد كمية العمـو االقتصادية والت ىاروف الطاىر 8
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية مخموفي عبد الوىاب 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية كماؿ بوقرة 10
 عميد كمية المغة واألدب العربي والفنوف  بمخير لخضر 11
 مدير معيد اليندسة المعمارية والعمراف مرير بمقاسـ 12
 معيد عمـو البيطرة والعمـو الفالحيةمدير  بغامي ياسيف 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو المادة ديبي عمار 14
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلسالمية شرفة حسيف 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير زمورؼ مسعود 16
 مي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية رئيس المجمس العم لخضر زرارة 17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية آجقو عمي 18
 رئيس المجمس العممي لكمية المغة واألدب العربي والفنوف  حجيج معمر 19
 رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو البيطرة والعمـو الفالحية بف مسعود حساف 20
 رئيس المجمس العممي لمعيد اليندسة المعمارية والعمراف ناصر فريدة 21
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو المادة سوداني عز الديف 22
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو المادة مسعودؼ عبد المطيف 23
 ية عف كمية العمـو اإلسالميةمّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذ عبد القادر عبد السالـ 24
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 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلسالمية مناصرة عزوز 25
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير فنغور عبد السالـ 26
 كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف حناشي لعمى 27
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمقاسـ بوقرة 28
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية دمحم ختاش 29
 األستاذية عف كمية المغة واألدب العربي والفنوف  مّثل األساتذة ذوؼ مصفّ  جماؿ سعادنة 30
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019اف جو  18المؤّرخ في  932يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  087قػػرار رقـ 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير

  1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021و سنة يولي 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي  2019جواف  18المؤّرخ في  932ب القرار رقـ وبموج -

 .1باتنة –لكّميػة العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعػة الحاج لخضر
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ري ػقػػػػػرّ 
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 . 1باتنة -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

ير بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسي :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -الحاج لخضر

، كّل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
  ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 في حرر بالجزائر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019جواف  18المؤّرخ في  932ؿ القرار رقـ الذي يعدّ  2022فيفري  03المؤرخ في  087ممحػػق بالقػرار رقػـ 
  1باتنة-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعػة الحاج لخضر

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
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 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عيسى بمخوخ 3
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 رئيس قسـ عمـو الّتسيير فؤاد بوفطيمة 7
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية لعمى حناشي 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية بوىيدؿ سميـ 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  بف زياف ايماف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  جماؿ بمخباط 21
 ذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة ممّثل األسات سعودؼ دمحم الطاىر 22
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 ممّثمة عف األساتذة المساعديف حسف بوزناؽ 25
 مدير مخبر بحث عيسى مرازقة 26
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 مدير مخبر بحث عمر شريف 30
 مسؤولة المكتبة زيادؼ كريمة 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  927ر رقـ يعّدؿ القرا ،2022 فيفري  03مؤرخ في  088قػػرار رقـ 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي بكّميػة العمـو االقتصادية

 1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعػة الحاج لخضر
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميد صالحيات وز الذؼ يحد
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  2019جواف  18المؤّرخ في  927وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –التعميـ األساسي بكّميػة العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعػة الحاج لخضر
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-ساؿ جامعة الحاج لخضروبناًء عمى إر  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكّميػة  المادة األولى:
 .1باتنة-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكّميػة العمـو االقتصادية والتجارية : 2مادة ال
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-وعمـو التسيير بجامعة الحاج لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1تنةبا-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   206

 

 

 المحّدد لمقائمة االسمية 2019جواف  18المؤّرخ في  927الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  088ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1باتنة-والتجارية وعمـو التسيير بجامعػة الحاج لخضر ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التعميـ األساسي بكّميػة العمـو االقتصادية

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ صميحة مقاوسي 1
 رئيس القسـ سامي مباركي 2
 أستاذ  صميحة رحالي 3
 أستاذ  ىاروف الطاىر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ ىاروف العشي 5
 اضر قسـ "أ"أستاذ مح بف ديممي اسماعيل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد الغني تاغالبت 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ايماف قيطوني 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2019جواف  18المؤّرخ في  935يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  089قػػرار رقـ 

  1باتنة-سمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضرالقائمة اال
 

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

 .ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ ال 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
حّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي الذؼ ي 2019جواف  18المؤّرخ في  935وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –لخضر لكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعػة الحاج
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسيةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضا المادة األولى:
 . 1باتنة -بجامعة الحاج لخضر

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة الحاج لخضر :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة
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، كّل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ 1باتنة -والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ :3المادة 
  ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  935الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03مؤرخ في ال 89ممحػػق بالقػرار رقػـ 
  1باتنة –قوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضرالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة الح

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  لخضر زرارة 1
 عميد الكمية عبد الوىاب مخموفي 2
 تبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المر  فالح عمار 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية أحمد باؼ 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بوىنتالة إبراىيـ 5
 رئيس قسـ العمـو السياسية عادؿ زقاغ 6
 رئيس الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ  نادية خمفة 7
 ـ العمـو السياسيةرئيس الّمجنة العممية لقس عبد الحق زغدار 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  ميمود بف عبد العزيز 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية فتاح شباح 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو السياسية  يوسف بف يزة 11
 األساتذة المساعديفممّثل  مسعود عميبي 12
 ممّثل األساتذة المساعديف رشيد مسوس 13
 مدير مخبر بحث زياني صالح 14
 مدير مخبر بحث ىواـ عالوة 15
 مدير مخبر بحث دريدؼ وفاء 16
 مدير مخبر بحث حسيف قادرؼ  17
 مسؤوؿ المكتبة فواز بف نجاعي 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  934يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  090قػػرار رقـ 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الحقوؽ بكّميػة 

 1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 ممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
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 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العم

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  2019جواف  18المؤّرخ في  934وبموجب القرار رقـ  -
 .1باتنة –الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعػة الحاج لخضر

 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-ًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضروبنا -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ  المادة األولى:
 .1باتنة-والعمـو السياسية بجامعة الحاج لخضر

الحاج  ئمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعةتحّدد القا :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019جواف  18المؤّرخ في  934الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  090 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 1باتنة –لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الحقوؽ بكّميػة الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعػة الحاج لخضر

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ خمفة نادية 1
 رئيس القسـ بوىنتالة إبراىيـ 2
 أستاذ  دليمة مباركي  3
 أستاذ  رقية عواشرية 4
 أستاذ  الواسعة زرارة صالحي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وليد ثابتي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" أماؿ بوىنتالة 7
 سـ "أ"أستاذ مساعد ق موسى زواغي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عبد المالؾ فرادؼ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي 2019جواف  18المؤّرخ في  920يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  091قػػرار رقـ 

  1باتنة-ـ اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضريحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمو 
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29 المؤرخ في 136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وا 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي  2019جواف  18المؤّرخ في  920وبموجب القرار رقـ  -
 .1باتنة –مية بجامعػة الحاج لخضرػة العمـو اإلساللكّمي

 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلسالمية بجامعة  المادة األولى:
 . 1باتنة -رالحاج لخض

، 1باتنة -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر :2المادة 
 وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ، كّل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
  ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  920الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  091 ممحػػق بالقػرار رقػـ
  1باتنة –المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر

 

 ةالّصفػ االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكّمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ أصوؿ الديف  حسيف شرفة 1
 عميد الكمية مسعود فموسي 2
 نائب العميد مكّمف بالّدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة عبد الرحمف رداد 3
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الذي يحّدد  2019جواف  18المؤّرخ في  917يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  092قػػرار رقـ 
 1باتنة-القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الشريعة بكّميػة العمـو اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442قعدة عاـ ذؼ ال 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24مؤرخ فيال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  2019جواف  18المؤّرخ في  917وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –الشريعة بكّميػة العموـ اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر
 .2021 أكتوبر 26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية العمـو  المادة األولى:
 .1باتنة-اإلسالمية بجامعة الحاج لخضر

بجامعة الحاج  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ الشريعة بكّمية العمـو اإلسالمية :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جواف  18المؤّرخ في  917قرار رقـ الذي يعّدؿ ال 2022فيفري  03المؤرخ في  092ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1باتنة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الشريعة بكّميػة العمـو اإلسالمية بجامعػة الحاج لخضر
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" معمرؼ منير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سي ادمحم بوجمعة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2019جواف  18المؤّرخ في  926يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  093قػػرار رقـ 

  1باتنة-القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 نةيناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي  2019جواف  18المؤّرخ في  926وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –لكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية العموـ اإلنسانية  المادة األولى:

 . 1باتنة -واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر
الحاج  العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية :2المادة 

 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة -لخضر
، كّل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 

  البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي و 
 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2019جواف  18المؤّرخ في  926الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03في  المؤرخ 93ممحػػق بالقػرار رقػـ 
  1باتنة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا خضر بف ساىلل 18
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 ـ واالتصاؿ وعمـ المكتباتممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو اإلعال الطاىر بف أحمد 23
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  2019جواف  18المؤّرخ في  924يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  094قػػرار رقـ 
 ـ االجتماع والديمغرافيا بكّميػةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عم

 1باتنة-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
 

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

 .ؿوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدّ 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .امعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الج 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ الذؼ يح 2019جواف  18المؤّرخ في  924وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة -وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا  ييدؼ ىذا المادة األولى:
 .1باتنة-بكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

سانية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميػة العموـ اإلن :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019جواف  18المؤّرخ في  924الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  094ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عمـ االجتماع والديمغرافيا بكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 العممية لمقسـرئيس الّمجنة  بوذراع أحمد 1
 رئيس القسـ أنس عرعار 2
 أستاذ  حفاظ الطاىر 3
 أستاذ  بوقرة كماؿ 4
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 أستاذ  خشموف دمحم 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بعيط فاتح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوكرشة رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بمعيد الياـ 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  923يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  095قػػرار رقـ 
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات

 1باتنة-بكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضر
 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إفّ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  2019جواف  18المؤّرخ في  923وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –يػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضرعموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكمّ 
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

اؿ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتص المادة األولى:
 .1باتنة-وعمـ المكتبات بكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ عموـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكّميػة العمـو  :2المادة 
 حق بيذا القرار.، وفًقا لمجدوؿ المم1باتنة-اإلنسانية واالجتماعية بجامعة الحاج لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميـ العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحّدد 2019جواف  18المؤّرخ في  923الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  095 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات بكّميػة العمـو اإلنسانية واالجتماعية 

 1باتنة –بجامعػة الحاج لخضر
 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ قارش دمحم 1
 رئيس القسـ إسماعيل شرقي 2
 أستاذ  لدة ىناءسيدىـ خا 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باديس مجاني  4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نومار مريـ نريماف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوزيدؼ سياـ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساني سعاد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قطاؼ سارة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  18المؤّرخ في  921يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  096قػػرار رقـ 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّميػة العمـو اإلنسانية 
 1باتنة-بجامعػة الحاج لخضر واالجتماعية

 حث العممي،إّف وزير التعميـ العالي والب
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، المعّدؿ والمتّمـ1باتنة والمتضمف إنشاء جامعة 1989

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434عاـ ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ  2019جواف  18المؤّرخ في  921وبموجب القرار رقـ  -
 .1باتنة –الحاج لخضر التاريخ وعمـ اآلثار بكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة

 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّميػة  المادة األولى:
 .1باتنة-معة الحاج لخضرالعمـو اإلنسانية واالجتماعية بجا



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   216

 

 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية : 2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1باتنة-بجامعة الحاج لخضر

أحكاـ  ، كّل فيما يخصو، بتطبيق1باتنة-عة الحاج لخضريكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جام :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2019جواف  18المؤّرخ في  921الذي يعّدؿ القرار رقـ 2022فيفري  03المؤرخ في  096 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 1باتنة-ة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعػة الحاج لخضراالسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػـ التاريخ وعمـ اآلثار بكّميػ

 

 الّصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس الّمجنة العممية لمقسـ غيالني السبتي 1
 رئيس القسـ باشي زيف الديف 2
 أستاذ  آجقو عمي 3
 أستاذ  حماميد حسينة 4
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  2019جواف  18المؤّرخ في  897يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  097قػػرار رقـ 

 1باتنة-المجمس العممي لكمية عمـو المادة بجامعة الحاج لخضر الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ نظيمياالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
المجمس العممي الذؼ يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء  2019جواف  18المؤّرخ في  897وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة-خضرلكمية عمـو المادة بجامعة الحاج ل
 .2021أكتوبر  26المؤّرخ في  42قـ ر  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -
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 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو المادة بجامعة  المادة األولى:
 . 1باتنة -لخضرالحاج 

، وفقا 1باتنة-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ المادة بجامعة الحاج لخضر :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1باتنة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
 ؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذ

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
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  2019جواف  18المؤّرخ في  897الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  97ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 1باتنة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو المادة بجامعة الحاج لخضر
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الذي يحّدد  2019جواف  18المؤّرخ في  898يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  098قػػرار رقـ 
 1باتنة-القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لمعيػد عمـو البيطرة والعمـو الفالحية بجامعػة الحاج لخضر

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21سي رقـ بمقتضى المرسـو الرئا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  136-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـ1والمتضمف إنشاء جامعة باتنة 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير الت
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي  2019جواف  18المؤّرخ في  898وبموجب القرار رقـ  -

 .1باتنة –لمعيػد عمـو البيطرة والعمـو الفالحية بجامعػة الحاج لخضر
 .2021بر أكتو  26المؤّرخ في  42رقـ  1باتنة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة الحاج لخضر -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد عموـ البيطرة والعمـو  المادة األولى:
 . 1باتنة -الفالحية بجامعة الحاج لخضر

الحاج  عموـ البيطرة والعموـ الفالحية بجامعػػةتحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممي لمعيد  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1باتنة -لخضر

، كّل فيما يخصو، بتطبيق أحكاـ 1باتنة -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة الحاج لخضر :3المادة 
  ي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العال

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  18المؤّرخ في  898الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03رخ في مؤ  098ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1باتنة-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لمعيػد عمـو البيطرة والعمـو الفالحية بجامعػة الحاج لخضر
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  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1024يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  099قػػرار رقـ 
 برج بوعريريج-دمحم البشير اإلبراىيميالذي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة 

 

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

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1024وبموجب القرار رقـ  -

 .يجبرج بوعرير -براىيميلجامعة دمحم البشير اإل
 .2022جانفي  16المؤّرخ في  15رقـ برج بوعريريج  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

المجمس العممي لجامعة دمحم البشير  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المادة األولى:
 برج بوعريريج.-اإلبراىيمي

برج بوعريريج، وفقا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :2دة الما
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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برج بوعريريج، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة دمحم البشير اإلبراىيمي :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق ىذا القرار الذؼ

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1024الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  99ممحق بالقرار رقػـ 
 برج بوعريريج -المحّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة دمحم البشير اإلبراىيمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة، رئيس المجمس العممي لمجامعةمدير الجامع بوضرساية بوعزة 1

نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات  حميميد مراد 2
 والتكويف العالي في التدرج

حث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والب صاطورؼ الجودؼ 3
 والتكويف العالي فيما بعد التدرج

 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية بف فرج زوينة 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو كساؿ عبد الحميـ 5
 ات واإلعالـ اآلليعميد كمية الرياضي رحموف عز الديف 6
 عميد كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية مسعوداف أحمد 7
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا صارة مصطفى 8
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  بوبموطة طاىر 9
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية فرشة كماؿ 10
 العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير عميد كمية زنكرؼ ميمود 11
 رئيس المجمس العممي لكمية الرياضيات واإلعالـ اآللي نويوة فريد 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االجتماعية واإلنسانية  مييوبي إسماعيل 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا حالتي عبد الحق 14
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  فيصل بيمولي 15
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير رحيـ حسيف 16
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات قسيس الصالح 17
 العمـو السياسيةرئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ و  ىدفي العيد 18
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا خالدؼ عبد الغاني 19
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا خالدؼ دمحم رضا 20
 ةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسي رفاؼ لخضر 21
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية لعواـر وىيبة 22
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية، التجارية وعمـو التسيير بوعيطة عبد الرزاؽ 23
 القتصادية، التجارية وعمـو التسييرمّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو ا بف منصور موسى 24
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات عزوزؼ البشير 25
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات سعدلي سميـ 26
 الحياة وعمـو األرض والكوف مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة و  بف ثابت عبد الوىاب 27
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 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  تواتي نور الديف 28
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآللي بوزياف عبد الرؤوؼ 29
 األستاذية عف كمية الرياضيات واإلعالـ اآلليمّثل األساتذة ذوؼ مصّف  بف تركي ربيحة 30
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بف أزواو عمر 31
 مّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االجتماعية واإلنسانية بمقاسمي دمحم األزىر 32
 ة المساعديفممّثل عف األساتذ خرباش جميمة 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نويصر رياض 34
 1سطيف -أستاذ بجامعة فرحات عباس باروش زيف الديف 35
 التبسي -أستاذ بجامعة العربي التبسي جنينة عمر 36
 مسؤوؿ المكتبة المركزية سعد الديف عبد الرزاؽ 37
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الذي يحّدد  2021مارس  02المؤّرخ في  221يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  100قػػرار رقـ 
 تممساف-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21رسـو الرئاسي رقـ بمقتضى الم -

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العممي ير التعميـ العالي والبحثيحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مدرسة عميا في العمـو التطبيقية تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلىوالمتضّمف  2017
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  02المؤّرخ في  221وبموجب القرار رقـ  -

 .تممساف -ميا في العمـو التطبيقيةالتكويف التحضيرؼ بالمدرسة الع
 .2022جانفي  04المؤرخ في  03رقـ  تممساف -عمى إرساؿ المدرسة العميا في العمـو التطبيقية وبناءً  -

 ي ػقػػػػػّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  المادة األولى:

 تممساف. -بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في العمـو  :2المادة 

 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -التطبيقية
تممساف، كل فيما يخصو،  -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية :3المادة 

 بيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.بتط
 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021مارس  02المؤّرخ في  221الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  100ممحق بالقرار رقـ 
 تممساف -المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقية

 

 الصفػة باالسـ والمقػ الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عالؿ رفيق 1
 رئيس القسـ حبشي دمحم 2
 أستاذ  تنوقة لحسف 3
 أستاذ  مجدوب أمينة )ـ( غمرؼ  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عطار طارؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قازؼ تاني نبيل 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" نايت طاىر سناء 7
 مساعد قسـ "أ"أستاذ  مزياف أسية 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي  2021مارس  02المؤّرخ في  222يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  101قػػرار رقـ 

 تممساف-تطبيقيةيحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو ال
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30فق الموا 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18في المؤرخ  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى مدرسة عميا في العموـ التطبيقية 2017
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  02المؤّرخ في  222وبموجب القرار رقـ  -

 .تممساف -طور الثاني بالمدرسة العميا في العمـو التطبيقيةال
 .2022جانفي  04المؤرخ في  04تممساف رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ التطبيقية -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

اني بالمدرسة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الث المادة األولى:
 تممساف. -العميا في العمـو التطبيقية

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في العموـ التطبيقية :2المادة 
 تممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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تممساف، كل فيما يخصو، -ة العميا في العمـو التطبيقيةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرس: 3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021مارس  02المؤّرخ في  222الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  101 ممحق بالقرار رقـ
 تممساف -ميا في العموـ التطبيقيةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة الع

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طيور أحمد 1
 رئيس القسـ مراد لطفي 2
 أستاذ  بف عبد هللا نادية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ"  مبروكي دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف حمو سيدؼ دمحم 5
 قسـ "ب" أستاذ محاضر عبد الموؼ غوتي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحمؼ دمحم 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021أفريل  14المؤّرخ في  409يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  03مؤرخ في  102قػػرار رقـ 

 العمـو التطبيقية بتممساف الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في
 

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

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف 
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  82-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مدرسة عميا في العمـو التطبيقية والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو والتقنيات بتممساف، إلى 2017
ممي الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع 2021أفريل  14المؤّرخ في  409وبموجب القرار رقـ  -

 .يا في العمـو التطبيقية بتممسافلممدرسة العم
 .2022جانفي  04المؤرخ في  05رقـ  تممساف -التطبيقيةوبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا في العموـ  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ـ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العمو  المادة األولى:
 التطبيقية بتممساف.
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

صو، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في العموـ التطبيقية بتممساف، كل فيما يخ :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021أفريل  14المؤّرخ في  409الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  03المؤرخ في  102ممحق بالقرار رقـ 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في العمـو التطبيقية بتممساف
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ات بوشريطرويس 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بوكمي حسف فؤاد 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية خفيف سيدؼ دمحم  3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية يسشيعمي أن 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  حبشي دمحم 5
 رئيس قسـ الطور الثاني مراد لطفي 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  بف عالؿ رفيق 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني طيور أحمد 8
 أستاذ طارؽ وىراني  9
 أستاذ سيالوؼ دمحم 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عبدلي إيماف 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" خربوش جميمة 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شمورؼ حفيظة  13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ابراىامي مصطفى أنوار 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف سيد يزيد 15
 كر بمقايد بتممسافأستاذ بجامعة أبو ب سعيدؼ دمحم 16
 أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بتممساف بشير رضواف 17
 مسؤوؿ المكتبة بف حامد فتيحة 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2010فيفري  24المؤرخ في  45يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  103قػػرار رقـ 
 جتماعية لدى جامعة تيارتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واالوالمت

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -
 .تيارت، المعدؿ والمتمـ ، والمتضمف إنشاء جامعة2001

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿالذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة  2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 2010يفرؼ ف 24المؤرخ في  45وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تيارت واإلجتماعية لدػ جامعة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2010فيفرؼ  24المؤرخ في  45مف القرار  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية:-جامعػة تيارت–ماعيةتنشأ لدػ كمية العمـو اإلنسانية واإلجت  :2"المادة 
 ،قسـ التاريخ 
 ،قسـ اإلعالـ واالتصاؿ وعمـ المكتبات 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 ،قسـ عمـ النفس واألرطوفونيا والفمسفة 
 ".قسـ عمـ االجتماع 

بتنفيذ ىذا القرار يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة تيارت، كل فيما يخصو،  :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2011جانفي  18المؤرخ في  59يتمـ القرار رقـ  ،2022 ي فيفر  06مؤرخ في  104قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة تيزي وزو 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء 1989
غشت سنة  23الموافق  1424دػ الثانية عاـ جما 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2011جانفي  18المؤرخ في  59وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تيزؼ وزو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2011في جان 18المؤرخ في  59مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
األقساـ -جامعػة تيزؼ وزو–تنشأ لدػ كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير :2"المادة 
 التالية:
 ،قسـ العمـو االقتصادية 
 ،قسـ العمـو التجارية 
 ،قسـ عمـو التسيير 
 ".قسـ العمـو المالية والمحاسبة 

لعاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار يكمف السيد المدير ا :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2002فيفري  10المؤرخ في  48يتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  105قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو البيولوجية والعمـو الفالحية لدى جامعة تيزي وزو

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21الرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
، المتمـ والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2002فيفرؼ  10المؤرخ في  48وبمقتضى القرار رقـ  -

 .تيزؼ وزو البيولوجية والعمـو الفالحية لدػ جامعة
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 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، المتمـ والمذكور أعاله كما يأتي:2002فيفرؼ  10المؤرخ في  48مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  ى:المادة األول
 األقساـ التالية:-جامعػة تيزؼ وزو–تنشأ لدػ كمية العمـو البيولوجية والعمـو الفالحية  :2"المادة 
 ،قسـ البيوكيمياء والميكروبيولوجيا 
 ،قسـ البيولوجيا 
 ،قسـ العمـو الزراعية 
 ،قسـ العمـو الجيولوجية 
 ،قسـ عمـو التغذية 
 ".قسـ البيئة والمحيط 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :2المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2002فيفري  10المؤرخ في  46يتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  106قػػرار رقـ 
 واإلعالـ اآللي لدى جامعة تيزي وزو والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اليندسة الكيربائية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

الموافق أوؿ غشت سنة  1409ؼ الحجة عاـ ذ 29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .، والمتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ1989

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -
 .منو 34المتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و  2003

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

لكمية اليندسة  ، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة2002فيفرؼ  10المؤرخ في  46وبمقتضى القرار رقـ   -
 .تيزؼ وزو الكيربائية واإلعالـ اآللي لدػ جامعة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2002فيفرؼ  10المؤرخ في  46مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
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 ـ التالية:األقسا-جامعػة تيزؼ وزو–تنشأ لدػ كمية اليندسة الكيربائية واإلعالـ اآللي   :2"المادة 
 ،قسـ اإلعالـ اآللي 
 ،قسـ االلكترونيؾ 
 ،قسـ االلكتروتقنية 
 ،قسـ اآللية 
 ".قسـ االتصاالت السمكية واالسمكية 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :2المادة 
 عالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ ال

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مف والمتض 2002فيفري  10المؤرخ في  47يتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  107قػػرار رقـ 
 إنشاء األقساـ المكونة لكمية ىندسة البناء لدى جامعة تيزي وزو

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .امعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء ج1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34تنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة ب 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
ف إنشاء األقساـ المكونة لكمية ىندسة البناء لدػ ، والمتضم2002فيفرؼ  10المؤرخ في  47وبمقتضى القرار رقـ  -

 .تيزؼ وزو جامعة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2002فيفرؼ  10المؤرخ في  47مف القرار رقـ  2تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة تيزؼ وزو –تنشأ لدػ كمية ىندسة البناء   :2"المادة 
 ندسة المعمارية،قسـ الي 
 ،قسـ اليندسة المدنية 
 ،قسـ اليندسة الميكانيكية 
 ،قسـ االلكتروميكانيؾ 
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 ،قسـ األشغاؿ العمومية 
 ".قسـ الرؼ 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار  :2المادة 
 ـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعمي

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2011جانفي  18المؤرخ في   58يتمـ القرار رقـ   ،2022 فيفري  06مؤرخ في  108قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة تيزي وزو

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  139-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .، والمتضمف إنشاء جامعة تيزؼ وزو، المعدؿ والمتمـ1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34امعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ و المتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ الج 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية 2011جانفي  18ي المؤرخ ف 58وبمقتضى القرار رقـ  -

 .تيزؼ وزو واالجتماعية لدػ جامعة
 ي ػقػػػػػّرر

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2011جانفي  18المؤرخ في  58مف القرار رقـ  2المادة األولى: تتمـ المادة 
 األقساـ التالية:-جامعػة تيزؼ وزو–االجتماعية تنشأ لدػ كمية العمـو اإلنسانية و  :2"المادة 
 ،قسـ العمـو اإلنسانية 
 ،قسـ العمـو االجتماعية 
 ،قسـ عمـ النفس 
 ،قسـ عمـو التربية 
 ".قسـ األرطوفونيا 

: يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تيزؼ وزو، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار 2المادة 
 في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. الذؼ سينشر

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2014مارس  23المؤرخ في  260ـ يعدؿ ويتمـ القرار رق ،2022 فيفري  06مؤرخ في  109قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات والفنوف لدى جامعة الجمفة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعدؿ ضاء الحكومة،والمتضمف تعييف أع
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر  7في  المؤرخ 09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة الجمفة، المعدؿ و المتمـإنشا
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات 2014مارس  23المؤرخ في  260وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الجمفة والفنوف لدػ جامعة
 ي ػقػػػػػّرر

 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2014مارس  23المؤرخ في  260مف القرار رقـ  2تعدؿ و تتمـ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة الجمفة  –مغات والفنوف تنشأ لدػ كمية اآلداب وال :2"المادة 
 ،قسـ األدب العربي 
 ،قسـ المغة الفرنسية 
 ،قسـ المغة االنجميزية 
 ".قسـ الفنوف 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :2المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2016المؤرخ في أوؿ سبتمبر  1451يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  110قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي لدى جامعة الجمفة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ   -

 .عدؿالم والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 34و المتمـ، السيما المادة  الذؼ يحدد ميػاـ الجامعػة والقواعػد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ 2003
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، والمتضمف 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ء جامعة الجمفة، المعدؿ و المتمـإنشا

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العمـو 2016سبتمبر  المؤرخ في أوؿ 1451وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الجمفة الدقيقة واإلعالـ اآللي لدػ جامعة

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2016المؤرخ في أوؿ سبتمبر  1451مف القرار رقـ  2تعدؿ المادة  المادة األولى:
 األقساـ التالية: -جامعػة الجمفة  –عالـ اآللي تنشأ لدػ كمية العمـو الدقيقة واإل :2"المادة 
 ،قسـ الكيمياء 
 ،قسـ الفيزياء 
 ،قسـ عمـو المادة 
 ،قسـ الرياضيات 
 ".قسـ اإلعالـ اآللي 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجمفة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :2المادة 
 ية لمتعميـ العالي والبحث العممي.سينشر في النشرة الرسم

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2017مارس  2المؤرخ في  262يعدؿ ويتمـ القرار رقـ  ،2022 فيفري  06مؤرخ في  111قػػرار رقـ 
 والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لمعيد اآلداب والمغات لدى المركز الجامعي ببريكة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، الم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 30يمو وسيره، السيما المادة الذؼ يحدد ميػاـ المركز الجامعي والقواعػد الخاصة بتنظ
 2013ناير سنة ي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، 2016مايو سنة  23الموافق  1437شعباف عاـ  17المؤرخ في  146-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ضمف إنشاء المركز الجامعي ببريكةوالمت
مغات األقساـ المكونة لمعيد اآلداب وال، والمتضمف إنشاء 2017مارس  2المؤرخ في  262وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لدػ المركز الجامعي ببريكة
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 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله كما يأتي:2017مارس  2المؤرخ في  262مف القرار رقـ  2تعدؿ وتتمـ المادة  المادة األولى:
 تالية:األقساـ ال-المركز الجامعي ببريكة  –تنشأ لدػ معيد اآلداب والمغات   :2"المادة 
 ،قسـ المغة واألدب العربي 
 ،قسـ المغة واألدب االنجميزؼ 
 ".قسـ المغة واألدب الفرنسي 

يكمف السيد المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي ببريكة، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا  :2المادة 
 .القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف ،2022 فيفري  07مؤرخ في  112قػػرار رقـ 

 

 يـ العالي والبحث العممي،إّف وزير التعم
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .منو 3وسيرىا، المعدؿ والمتمـ السيما المادة  1بتنظيـ جامعة وىراف 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12السيما المادة ، ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا2003غشت سنة  23الموافق  1424

 .1القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 القرار. في الجدوؿ الممحق ليذا 1تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف :2المادة 
 لنشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في ا :3المادة 

 

 2022 فيفري  07 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  1قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة وىراف
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل  الوزير المكم رئيس بالسكة إسماعيل -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو بويبة أمينة -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو مغني عبد هللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو قادرأوبمعيد عبد ال -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو عيمار نور الديف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو نيف عمي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحي -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو عبد الناصربودعة  -
 المكمف بالشؤوف الدينية واألوقاؼممثل الوزير  عضو عمروش مسعود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثمة ا عضو صالحي بشرػ  -
 ية الريفيةلمكمف بالفالحة والتنمممثل الوزير ا عضو مرسمي بوتخيل -
 ممثل الوالي عضو عبد الواحد دمحم -

 

 ف:وألعضاء المنتخبا -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 العمـو الدقيقة والتطبيقية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عضو تيميموف شيناز زكية -
 داب والفنوف اآل ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عضو عزوز بف عمر -
 لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية  ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عضو عواد حمزة -
 ية لكمية العمـو الطبيعة والحياةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذ عضو زيتوني فاطمة اليوارية -
  الطب صف األستاذية لكميةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ م عضو تركي خديجة -
 وؼ مصف األستاذية  لمعيد الترجمةممثل منتخب عف األساتذة ذ عضو مختارؼ رضواف زكي -
 معيد العمـو والتقنيات التطبيقيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية ل عضو كايل فتيحة -
 ذة المساعديفممثمة منتخبة عف األسات عضو زاوؼ شييناز -
 مثل منتخب عف األساتذة المساعديفم عضو يمودبوخنوف م -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو مقداد بشير -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو قروجي سي يوسف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بمعبدؼ يعقوب -
 عف الطمبةممثل منتخب  عضو خديمي عمي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021فيفري  28المؤرخ في  210يعدؿ القرار رقـ   ،2022 فيفري  07مؤرخ في  113قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة

 

 العالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الحيات وز الذؼ يحدد ص
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24سة العميا، السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدر 
فبراير سنة  15الموافق  1438ػ األولى عاـ جماد 18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ف إلى مدرسة والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العمـو اإلقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بتممسا 2017
 عميا إلدارة األعماؿ.

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2021فيفرؼ  28المؤرخ في  210وبمقتضى القرار رقـ  -
 .درسة العميا إلدارة األعماؿ بتممسافالم

 ي ػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو 2021فيفرؼ  28المؤرخ في  210يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  07 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ألعماؿ بتممسافقائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا إلدارة ا

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبح رئيس مغاشو مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو تاج الديف عبد الكريـ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو بكوش حورية -
 مفة بالتكويف والتعميـ المينييفالوزيرة المكممثل  عضو بف ناصر بمحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدورؼ أبو األرباح -
 المكمف التجارة وترقية الصادرات ممثل الوزير عضو بوالشعير مراد -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بوخيار منصور -
 ر المكمف بالصناعةثل الوزيمم عضو بف قيدة زياف  -
 التجارة والصناعة لوالية تممساف ممثل عف غرفة عضو ربيعي دمحم -
 ممثل مؤسسة سوجرويت بتممساف عضو رمضاني دمحم -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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    2019مارس  05المؤرخ في  213يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  07مؤرخ في  114قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس  

 

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

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

 مي.ير التعميـ العالي والبحث العمالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 4يدؼ بمعباس، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة لذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدا
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019مارس  05المؤرخ في  213وبمقتضى القرار رقـ  -

 عالـ اآللي بسيدؼ بمعباس، المعدؿ.المدرسة العميا لإل
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019مارس  05المؤرخ في  213ممحق بالقرار رقـ الجدوؿ ال يعدؿ المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  07 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 لباقي بف زيافأ.د عبد ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس سميربف طاطا  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو قاني بوزيد  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوالد العيد كماؿ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو اليادؼ ليندة -
 لعمومية واإلصالح اإلدارؼ المكمفة بالوظيفة اممثل السمطة  عضو دريبيف رابح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو خميفة عيسى  -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو زنوش ليازيد -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو لخضر حمينة اسماعيل -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير......................................."
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   236

 

 

لضماف التكوينات المفتوحة  2يتضّمف تأىيل جامعة الجزائر  ،2022 فيفري  09مؤرخ في  115قػػرار رقـ 
 لنيل شيادة الميسانس في ميداف "آداب ولغات أجنبية" ،2020-2019بعنواف السنة الجامعية 

 عمى سبيل التسوية 
 

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

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

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

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.ادة الميسانس والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شي
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتمـ.، المعّدؿ و 2والمتضّمف إنشاء جامعة الجزائر
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
والمتضمف تأىيل ليسانس أكاديمية و مينية المفتوحة  2008أوت  07المؤرخ في  157بمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الجزائر. 2008-2007جامعية بعنواف السنة ال
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  2009جويمية  01المؤرخ في  180وبمقتضى القرار رقـ  -

 بجامعة الجزائر. 2010-2009جامعية ال
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  2010سبتمبر  07المؤرخ في  276وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2بجامعة الجزائر 2011-2010الجامعية 
والمتضمف تأىيل الميسانس المفتوحة بعنواف السنة  2011سبتمبر  04في المؤرخ  500وبمقتضى القرار رقـ  -

 .2بجامعة الجزائر 2012-2011معية الجا
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 لنيل شيادة 2020-2019لضماف التكويف المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2تؤىل جامعة الجزائر  الماّدة األولػى:
 ، عمى سبيل التسوية، طبقا لممحق ىذا القرار. الميسانس في ميداف "آداب و لغات أجنبية"

، بعنواف الّسنة 2يسرؼ مفعوؿ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في السنة األولى بجامعة الجرائر  :2المػػادة 
 .2020-2019الجػامعيػػة 

 تمغى جميع األحكاـ المخالفة ليذا القرار، ال سيما القرارات التالية: :3المادة 
 ، المذكور أعاله،2008أوت  07المؤرخ في  157ر رقـ القرا -
 ، المذكور أعاله،2009جويمية  01المؤرخ في  180القرار رقـ  -
 ، المذكور أعاله،2010سبتمبر  07المؤرخ في  276القرار رقـ  -
 ، المعّدؿ. المذكور أعاله.2011سبتمبر  04المؤرخ في  500القرار رقـ  -
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، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ 2لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر يكّمف المدير العاـ  :4المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لضماف التكوينات المفتوحة 2تضّمف تأىيل جامعة الجزائرالم 2022فيفري  09مؤرخ في ال 115قػػرار رقـ ال ممحق
 عمى سبيل التسوية ولغات أجنبية"، لنيل شيادة الميسانس في ميداف "آداب 2020-2019بعنواف السنة الجامعية 

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف

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

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
لضماف التكويف المفتوح بعنواف  2ائريتضّمف تأىيل جامعة الجز  ،2022 فيفري  09مؤرخ في  116قػػرار رقـ 

 في ميداف "آداب ولغات أجنبية" الماسترلنيل شيادة  ،2021-2020السنة الجامعية 
 

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

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

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2009أكتوبر سنة  22الموافق  1430ذؼ القعدة عاـ  3المؤّرخ في  340-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتمـ2والمتضّمف إنشاء جامعة الجزائر
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26المؤّرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ىا.ياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسير ويحّدد م
 .2019جواف  27 وبناًء عمى محضر المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "آداب ولغات أجنبية " المؤرخ في -

 ي ػقػػػػػّرر
 

لنيل شيادة  2021-2020لضماف التكويف المفتوح بعنواف السنة الجامعية  2تؤىل جامعة الجزائر الماّدة األولػى:
 ا لممحق ىذا القرار. في ميداف "آداب ولغات أجنبية"، طبق الماستر

، كّل فيما يخّصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ 2يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة الجزائر :4المػػادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022فيفري  09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 لباقي بف زيافأ.د عبد ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لضماف التكويف المفتوح 2تضّمف تأىيل جامعة الجزائرالم، 2022فيفري  09مؤرخ في ال 116رقـ القػػرار  ممحق
 ، لنيل شيادة الماستر في ميداف "آداب ولغات أجنبية"2021-2020ية بعنواف السنة الجامع

 

 طبيعة تخصص الشعبة الميداف
 أ لغة وثقافة لغة انجميزية آداب ولغات أجنبية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف تجديػػد تػشك 2022فيفري  09مػؤرخ فػي  07قػػرار رقػـ 

 البويرة لدى مديرية الخدمات الجامعية 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ، يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضمف  1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

           .تنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـإنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية و 
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لقرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ ، يعدؿ ويتمـ ا2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021ديسمبر سنة  23نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 ية الخدمات الجامعية البويرة.مدير 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية البويرة. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 عمراف إلياس -03 سيالـ عمي -02 عوادؼ دمحم -01
 داني إبراىيـ -05 بوزير فضيل -04
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 األعضاء اإلضافيوف:  
 ش حسافزوي -02 بساعد حماني -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
نفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية البويرة، بت :4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المتضمف إنشاء ، 2022جانفي  06المؤرخ في  02يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  09خ فػي مػؤر  08قػػرار رقػـ 
 في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية لػػدى المدرسة العميا وتشكيل لجنة الخدمات االجتماعية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427مادػ الثانيػة عاـ ج 19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 اإلجتماعية. الخدمات المتعمق بتسيير
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .المعّدؿ يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـ بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رق -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، 2020أوت سنة  22الموافق 1442محـر عاـ  3مؤرخ في  235-20بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ـ اآللي والرقمنةالمتضمف إنشاء المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعال
لجنة الخدمات لمتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء ، ا2021ديسمبر سنة  26نظػػػػًػرا لممحضر المؤرخ في  -

 .المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية اإلجتماعية  لدػ
المدرسة  شكيل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ، المتضمف إنشاء وت2022جانفي سنة  02نظػػػػًػرا لمقرارالمؤرخ في  -

 .العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية
، الوارد مف طرؼ السيد مدير المدرسة، المتضمف طمب 2022فيفرؼ سنة  03نظػػػػًػرا لممراسمة المؤرخ في  -

 تصحيح إسـ عضويف مف األعضاء المشكميف لمجنة الخدمات اإلجتماعية.  
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
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، المشار إليو أعاله 2022جانفي سنة  06المؤرخ في  02مف القرار رقـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  المػادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: : 2المػادة "
 األعضاء الدائموف: 

 بدوف تغيير -03 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01
 دراحي فوزية -05 بدوف تغيير -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 بدوف تغيير". -02 دراحي نسيـ -01

يكمف السيػد مدير المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة بجاية بتنفيذ ىػذا القػرار،  :2المػادة 
 والبحث العممي. الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ العالي

 

 2022 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ت اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػا 2022فيفري  09مػؤرخ فػي  09رقػـ قػػرار 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية بمقايد وىراف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82ـ بمقتضى المرسوـ رق -

 جتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا.لمحتوػ الخدمػػات اال
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 يػر الخدمات االجتماعية.المتعمق بتسي
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ال -

 ف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.يتضم
 1995مارس سنة 22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

           .المعدؿ والمتمـ والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو،
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
المشترؾ المؤرخ  ، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا
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، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021سبتمبر سنة  28نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
  جامعية بمقايد وىراف.مديرية الخدمات ال

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية بمقايد وىراف. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف:
 عبدوف سفياف -03 قشرة دمحم رضا -02 عباس عمي  -01
 جياللي عبد الرحيـ -06 بف عامر جوىر -05 سوالمية عالية -04
 بمكبير شيرزاد -07

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 منيف زمعالش مميكة -03 مراربي خيرة -02 ممعب خديجة -01

 

 لقرار.اإلمضاء عمى ىذا ا( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية بمقايد وىراف بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :4المػػػػػادة 

 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.
 

 2022 فيفري  09حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022فيفري  09مػؤرخ فػي  10قػػرار رقػـ 
 لدى مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82ى المرسوـ رقـ بمقتض -

 تعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية.الم
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، يتضمف
 1995مارس سنة 22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95وـ التنفيذؼ رقـ بمقتضى المرس -

 وعممو، المعدؿ والمتمـ.والمتضمف إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو 
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، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصال

، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -
، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 

 مالتيا.الجامعية التابعة ليا ومشت
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2021ديسمبر سنة  06نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط.
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية قسنطينة وسط. المػادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2ػػػػادة المػ

 األعضاء الدائموف: 
 بومرخوفة الربيع -03 مشرؼ دمحم -02 عياد فرحات -01
 لزىر فراح -06 بولعراش كماؿ -05 صالحي فيصل -04
 بف حناش نسيـ -08 زيتوني كماؿ -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 بالفقير فوزية -03 دمحمنكروؼ  -02 بولعسل حسيف -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ): 3المػػػػػادة 
بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية قسنطينة وسط :4المػػػػػادة 

 ي والبحث العممي.لمتعميػـ العال
 2022 فيفري  10حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يل شيادة الدراسات يحدد تاريخ إجراء مسابقة االلتحاؽ بالتكويف لن ،2022 فيفري  13مؤرخ في  133قػػرار رقـ 
  2022 دورة مػػارس في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا( بصفة استثنائية اإلقامػةالطبية الخاصة )

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومةوالمتضّمف تعييف أ 
واّلذؼ  2013يناير سنة 30الموافق1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذيرقـ  -

 .ر الّتعميـ العالي والبحث العممييحّدد صالحيات وزي
 والذؼ يحدد شروط التكويف بالدراسات الطبية 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594وبمقتضى القرار رقـ  -

 لخاصة، المعدؿ والمتمـ.ا
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، المكرس لدراسة إشكالية الّتكّفل الّصحي لسكاف 2019يوليو سنة  24وطبًقا لمقرر مجمس الحكومة المؤّرخ في  -
 .اليضاب العميا والجنوب

والتي تحّدد شروط وكيفّيات التحاؽ  2019أكتوبر سنة  27وطبًقا لمّتعميمة الوزارية المشتركة المؤّرخة في -
ّطبييف العاّميف في الّصحة العمومية في المؤّسسات واإلدارات العمومية الّتابعة لقطاع الّصحة والواقعة الممارسيف ال

 .في مناطق الجنوب واليضاب العميا بالّتكويف لنيل شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ والمتمـ 2001جويمية سنة  18المؤرخ في  594القرار رقـ مف  2المادة ألحكاـ  طبًقا المادة األولى:
اللتحاؽ بالتكويف لنيل شيادة لد تاريخ إجراء مسابقة يحدوالمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ت

 دورة مػػارس في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا( بصفة استثنائية اإلقامػةالدراسات الطبية الخاصة )
2022. 

 بكمية الطب بورقمة. 2022مارس سنة  12في الطب يـو السبت  يحدد تاريخ المسابقة :2 المادة
يكّمف كل مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة ورقمة، كّل فيما يخّصو ، بتنفيذ ىذا القرار الذؼ  :3 المادة

 .ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2022 فيفري  13 فيحرر بالجزائر 

 تعميـ العالي والبحث العمميوزير ال
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022فيفري  15مػؤرخ فػي  11قػػرار رقػـ 

 المركز الجامعي البيض لػدى
 

 والبحث العممي، إّف وزير التعميـ العالي
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا. لمحتوػ الخدمػػات
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  اإلجتماعية. المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةت يتضمف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
رقـ ، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  162-15بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء مركز جامعي البيض. ،2010سبتمبر سنة  09المؤرخ في  10-204
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، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021نوفمبر سنة  08نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المركز الجامعي البيض.

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ماعية لدػ المركز الجامعي البيض.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجت المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 

 األعضاء الدائموف:
 بف جموؿ دمحم -03 رايق بمقاسـ -02 جاليمة ياسيف -01
 نور دمحم -06 شني أمينة -05 رحالي بف عامر -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 بمواسع عامرية -02 مغطيط سنوسي -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مديػر المركز الجامعي البيض بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة  :4المػػػػػادة 

 التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  15حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021أوت  23مؤرخ في ال 920قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 فيفري  16مؤرخ في  134قػػرار رقـ 
 2022-2021بعنواف السنة الجامعية  العطل الجامعية يحدد رزنامة الذي

 

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

 ، المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27ؤرخ في الم 129-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي.
، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الباحث.المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ 
، 2013جانفي  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 وبمقتضى النصوص التنظيمية التي تحدد نظاـ الدراسات لنيل شيادات التعميـ العالي. -
بعنواف السنة  يحدد رزنامة العطل الجامعية لذؼا ،2021أوت  23مؤرخ في ال 920قػػرار رقـ وبمقتضى ال -

 .2022-2021الجامعية 
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 ي ػقػػػػػّرر
 
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما  2021أوت  23مؤرخ في ال 920قػػرار رقـ التعدؿ المادة الثانية مف  المادة األولى:
 يمي:

بالنسبة لفصل الربيع  2022-2021الجامعية  تحدد العطمة الجامعية الفصمية لمسنة :2المادة " 
 .مساء 2022 أفريل 09 السبتمساًء إلى يوـ  2022 مارس 31 ابتداء مف يـو الخميس

 ".............................والباقي بدوف تغيير.....................................".
 عميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة الت :2المادة 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1010يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  135قػػرار رقـ 
 لمقائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ أّصػػوؿ الػػّديف بكمية العمػـو اإلنسػانية والعمػـو اإلسػالمية

 1وىػػراف -بجػامعة أحمػد بف بػػمة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18وافق الم 1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .بتنظيـ جامعة وىراف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .كومةوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
غشت سنة   23الموافق  1424انية عاـ جمادػ الث 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .مميير التعميـ العالي والبحث العالذؼ يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1010وبموجب القرار رقـ  -

 .1وىراف-مية بجامعة أحمد بف بمةأصػػوؿ الػػديف بكمية العمػـو اإلنسػانية والعمػـو اإلسػال
الػػديف بكمية العمػوـ اإلنسػانية والعمػوـ  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ أصػػوؿ -

 .2021جويمية  06المؤّرخ في  1رافوى-اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصػػوؿ الػػديف بكمية العمػـو  المادة األولى:
 .1وىراف-إلسػالمية بجامعة أحمد بف بمةاإلنسػانية والعمػـو ا



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   246

 

 

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ أصػػوؿ الػػديف بكمية العمػوـ اإلنسػانية والعمػـو  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1وىراف -اإلسػالمية بجامعة أحمد بف بمة

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1وىراف-ويف ومدير جامعة أحمد بف بمةيكمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021سبتمبر  27المؤرخ في  1010الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  135ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بكمية العمػوـ اإلنسػانية والعمػوـ اإلسػالميةالمحدد لمقائمة االسػمية ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ أّصػػوؿ الػػّديف 

 1وىػػراف-بجػامعة أحمػد بف بػػمة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حوالف عكاشة 1
 رئيس القسـ حمزة عواد 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بولخراص كريمة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم نذير أوسالـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رمـو رابح ص 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوترفاس رابح 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" دمحم مبروؾ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحّدد  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1017يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  136قػػرار رقـ 

 الشمف-ائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعميلمق
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .كومةوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـمياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد  2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1017وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف، المعّدؿ-حسيبة بف بوعمي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة  -

 .2021جانفي  21الشمف المؤّرخ في -بف بوعمي
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 ي ػقػػػػػّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ  المادة األولى:

 الشمف.-اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
لي بجامعة حسيبة بف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآل :2المادة 

 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -بوعمي
الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 يفري ف 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021سبتمبر  27المؤّرخ في  1017ار رقـ الذي يعّدؿ القر  2022فيفري  16المؤرخ في  136ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 الشمف-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الفيزياء رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ راشد حبيب 1
 عميد الكمية طاىر عباس منير 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة أريج دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد بعد التدرج  والبحث العممي والعالقات الخارجية عيسى نصمي بكير 4
 رئيس قسـ الفيزياء دمحم الحاج خميفة 5
 ـ الكيمياءرئيس قس حديدؼ مداني 6
 رئيس قسـ الرياضيات خالد بوجمعة جفاؿ 7
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي نور الديف حسيني 8
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي قادرؼ وليد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء  طرايش رشيد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الكيمياء سعادو دمحم 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات مي أميفلو  12
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي عباش أحمد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي دنوني نسيـ 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفيزياء  بورحمة سعيدة 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء لديفبوكبشة نور ا 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الكيمياء مقروس يوسف 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آلي بمكرديـ فاطمة الزىرة 18
 ة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا عالـ آليممّثل األساتذ شعشوع حورية صامت 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات ولد ممحة خالؼ 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بورياح سفياف 21
 ة عف قسـ اإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذي طيراوؼ دمحم األميف 22
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف غالـ عبد القادر 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طويل صالح 24
 مدير مخبر بحث قيناف مزدؾ دمحم 25
 مدير مخبر بحث حاج ممياني دمحم 26
 مسؤوؿ المكتبة بوطيبة دمحم 27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021مارس  07المؤرخ في  256يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  137قػػرار رقـ 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الفيػزياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي

 الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ث العممي،إّف وزير التعميـ العالي والبح
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ف،والمتضمف إنشاء جامعة الشم 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  07المؤرخ في  256وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-لي بجامعة حسيبة بف بوعميالفيزياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآل
ًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي وبنا -

 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

لفيزياء بكمية العموـ الدقيقة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ا المادة األولى:
 الشمف.-واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-مدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف ال :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد لمقائمة 2021مارس  07المؤرخ في  256الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  137 ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 الشمف -ـ الفيػزياء بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمياالسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ طرايش رشيد 1
 رئيس القسـ دمحم الحاج خميفة 2
 أستاذ  بوجمعة عبد العالي 3
 أستاذ  راشد حبيب 4
 أستاذ خمفوف حفيع 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعباس دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورحمة سعيدة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جالي فاطيمة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مطاوؼ شافية 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  07في  المؤرخ 254يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  138قػػرار رقـ 

عالـ آلي  المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا 
 الشمف-العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي بكمية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24مؤرخ فيال 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021مارس  07المؤرخ في  254وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
ة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكمية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذ -

 .2021جانفي  17الشمف المؤّرخ في -بوعميالعمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

مشترؾ عمـو دقيقة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع ال المادة األولى:
 الشمف.-وا عالـ آلي بكمية العموـ الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ دقيقة وا عالـ آلي بكمية العمـو  :2المادة 
 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف، وفق-الدقيقة واإلعالـ اآللي بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 العممي وزير التعميـ العالي والبحث

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ددالمح 2021مارس  07المؤرخ في  254الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  138 ممحػػق بالقػرار رقػـ
عالـ آلي بكمية العمـو الدقيقة واإلعالـ اآللي  لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو دقيقة وا 

 الشمف -بجامعة حسيبة بف بوعمي 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ عباش أحمد 1
 رئيس القسـ نور الديف حسيني 2
 أستاذة  فاطمة الزىرةبمكرديـ  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شعشوع صامت حورية 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زقاؼ أوسامة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" غوالـ عائشة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومنجل صميحة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" غالـ عبد القادر 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2020جواف  03المؤّرخ في  323يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  139قػػرار رقـ 

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة والّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة 
 الشمػف-بجامعة حسيبػة بف بوعمػي

 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي، إفّ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18ؤرخ في الم 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المجنة العممية لقسـ  الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020جواف  03المؤّرخ في  323وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-حسيبة بف بوعمي مػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعةالمػاء والبيئػة والّتنميػة المستدامػة بكّميػة ع
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المػاء والبيئػة والّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػـو  -
 .2021أكتوبر  27الشمف المؤّرخ في -الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المػاء والبيئػة والّتنميػة  دة األولى:الما
 الشمف.-المستدامػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

ميػة المستدامػة بكّمية عموـ الطبيعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المػاء والبيئػة والّتن :2المادة 
 الشمف، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كّل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جواف  03المؤّرخ في  323الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  139 ممحػػق بالقػػرار رقـ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ المػاء والبيئػة والّتنميػة المستدامػة بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة 

 الشمػف-بجامعة حسيبػة بف بوعمػي
 

 لصفػةا االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نجاعي ساسي 1
 أستاذ بوطيبة عبد القادر 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تباني دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمميمود نسريف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوىالي فاطمة الزىراء 5
 أستاذة محاضرة قسـ "ب" حفصاوؼ عماد 6
 ساعد قسـ "أ"أستاذ م نابد عبد القادر نذير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سنوسي فاطمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  16مؤرخ في  140قػػرار رقـ 

 الشمػف-حسيبػة بف بوعمػي لقسػـ العمػػـو الزراعيػة بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػوـ الزراعيػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  -
 .2021أكتوبر  27الشمف المؤّرخ في  -بف بوعمي بجامعة حسيبة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الزراعيػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة القائ
 الشمف.-حسيبة بف بوعمي

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػوـ الزراعيػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 دوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف، وفًقا لمج-حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كّل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 مميوزير التعميـ العالي والبحث الع
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  16المؤرخ في  140ممحػػق بالقػػرار رقػػـ 

 الشمػف-العمػػـو الزراعيػة بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي لقسػـ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحمؼ أحمد 1
 رئيس القسـ بمعبدؼ ابراىيـ 2
 أستاذ عشيط دمحم 3
 أستاذ  قوجيل دمحم 4
 ر قسـ "أ"أستاذ محاض مزياف مميكة بنت بوخاتـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طوباؿ كماؿ عبد الرزاؽ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بميادية دمحم عبد اإللو 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادرؼ أحمد 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمقراف دليمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جواف  03المؤرخ في  321يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16 مؤرخ في 141قػػرار رقـ 

 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بكمية
 الشمف-عمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21لرئاسي رقـ بمقتضى المرسوـ ا -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جواف  03المؤرخ في  321وبموجب القرار رقـ  -
 .الشمف-ياة بجامعة حسيبة بف بوعميالجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بكمية عمـو الطبيعة والح

محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكمية عمـو وبناًء عمى  -
 .2019أكتوبر 27الشمف المؤّرخ في -الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمم المادة األولى:
 الشمف.-الطبيعة والحياة بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بكمية عمـو  :2المادة 
 جدوؿ الممحق بيذا القرار.الشمف ، وفقا لم-الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 ميوزير التعميـ العالي والبحث العم
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جواف  03المؤرخ في  321الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في 141ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عموـ الطبيعة والحياة بكمية المحدد لم

 الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي عموـ الطبيعة والحياة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بني دريس أحمد 1
 رئيس القسـ كرادرة براىمة خديجة 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ياسميماني دمحم زكر  3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمارؼ سياـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حميل بالؿ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بكاؼ جياللي 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نجارؼ بف حاج عمي كماؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" شعراوؼ فتيحة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كحايمي عبد القادر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الذي يحّدد  2020جواف  03المؤّرخ في  325يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  142قػػرار رقـ 
 يػاة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػـو الّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػـو الّطبيعػة والح

 الشمػف-بجامعة حسيبػة بف بوعمػي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ جمادػ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
المجنة العممية لقسـ  الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء 2020جواف  03المؤّرخ في  325وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف -حسيبة بف بوعمي لّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػوـ الطبيعػة والحيػاة بجامعةعمػـو ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّمية عمـو  -

 .2019أكتوبر  14شمف المؤّرخ في ال -الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػوـ الّتغذيػة والّتغذيػة  المادة األولى:
 الشمف.-البشريػة بكّمية عمػوـ الّطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبة بف بوعمي

العممية لقسـ عمػوـ الّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّمية عمػوـ الّطبيعػة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 
 الشمف، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -والحيػاة بجامعة حسيبة بف بوعمي

الشمف، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرا

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جواف  03المؤّرخ في  325الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  142ممحػػق بالقػػرار رقـ 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػػـو الّتغذيػة والّتغذيػة البشريػة بكّميػة عمػـو الّطبيعػة والحيػاة

 الشمػف-وعمػيبجامعة حسيبػة بف ب
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قعيش مميكة 1
 رئيس القسـ قويدرؼ دمحم 2
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 أستاذ مزايني عبد القادر 3
 أستاذة  عالـ رشيدة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مزياف مميكة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمي حيمود صفية 6
 سـ "ب"أستاذ محاضر ق نمار فوزية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" متمف سارة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعدود مريـ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جواف  03المؤرخ في  324يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  143قػػرار رقـ 

 العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عمـو الطبيعة والحياةالمحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 الشمف-بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المحدد لمقائمة االس 2020جواف  03المؤرخ في  324وبموجب القرار رقـ  -

 .الشمف-الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  -

 .2022جانفي  05في الشمف المؤّرخ -حسيبة بف بوعمي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عمـو  المادة األولى:
 الشمف.-الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

ية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكم :2المادة 
 الشمف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف بوعمي

 الشمف ، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد  2020جواف  03المؤرخ في  324الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  143ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 الشمف-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بكمية عموـ الطبيعة و الحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بوكرسي ىوارؼ  1
 رئيس القسـ الديفمختارؼ جماؿ  2
 أستاذ  صبايحية دمحم 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدود دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايح حميمة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زياني مونة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" دريش الحاج 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بقارة دمحم األميف 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جواد مختار الديف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػػة لقسػػـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  144قػػرار رقـ 

 الشمػف-البيوتكنولػوجيػػػا بكّميػة عمػـو الطبيعػة والحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػي
 

 لعالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ ا
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ جامعة الشمف،والمتضمف إنشاء  2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ البيوتكنولػوجيػػػا بكّمية عمـو الطبيعة والحياة  -

 .2021أكتوبر  27الشمف المؤّرخ في  -بجامعة حسيبة بف بوعمي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

تكنولػوجيػػػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيو 
 الشمف.-بف بوعمي
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تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيوتكنولػوجيػػػا بكّمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 الشمف، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-حسيبة بف بوعمي

 الشمف، كّل فيما يخصو، بتطبيق-لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمييكّمف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  16المؤرخ في  144ممحػػق بالقػػرار رقػػـ 
 الشمػف-الحيػاة بجامعة حسيبػة بف بوعمػيبكّميػة عمػـو الطبيعػة و  لقسػـ البيوتكنولػوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ نحاؿ فاطمة 1
 رئيس القسـ عاشور الطيب 2
 أستاذ سعدؼ عبد القادر 3
 أستاذ  جرموف عبد القادر 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحماني صورية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الحامر حساف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نوؼ عبد هللا 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" مواس يمينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد  2020جواف  03المؤرخ في  326يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  145قػػرار رقـ 

 الشمف-مي لكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعميلمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
يوليو سنة  23الموافق   1422جمادؼ األولى عاـ  02المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتعمق بإنشاء جامعة الشمف 2001
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .متّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وال 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2020جواف  03المؤرخ في  326وبموجب القرار رقـ   -

 .الشمف، المعّدؿ-الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعميعمـو 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف  -

 .2019ديسمبر  04الشمف المؤّرخ في -بوعمي
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 ي ػقػػػػػّرر
مية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االس المادة األولى:

 الشمف.-بجامعة حسيبة بف بوعمي
-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة حسيبة بف بوعمي :2المادة 

 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
الشمف، كل فيما يخصو، بتطبيق -والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي يكمف المدير العاـ لمتعميـ: 3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جواف  03المؤرخ في  326الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  145 ممحػػػق بالقػػرار رقـ

 الشمف-لحياة بجامعة حسيبة بف بوعميالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة وا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا جرموف عبد القادر 1
 عميد الكمية بقارة دمحم األميف 2
 مي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العم قاسي مالؾ 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة تباني دمحم 4
 رئيس قسـ البيولوجيا مخطارؼ جماؿ الديف 5
 رئيس قسـ عمـو التغذية و التغذية البشرية قويدرؼ دمحم 6
 رئيس قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة كرادرة براىمة خديجة 7
 رئيس قسـ البيوتكنولوجيا عاشور الطيب 8
 رئيس قسـ العمـو الزراعية  بمعبدؼ ابراىيـ 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا بقارة دمحم أميف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة بف ادريس أحمد 11
 ـو التغذية و التغذية البشريةرئيس المجنة العممية لقسـ عم قعيش مميكة 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الزراعية دمحمؼ أحمد 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ الماء والبيئة والتنمية المستدامة نجاعي ساسي 14
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيوتكنولوجيا نحاؿ فاطمة 15
 ستاذية عف قسـ البيولوجياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ طاىرتي مراد 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا سعدود دمحم 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع المشترؾ عمـو الطبيعة والحياة سميماني دمحم زكرياء 18
 مشترؾ عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الجذع ال عمارؼ سياـ 19
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التغذية و التغذية البشرية عالـ رشيدة 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التغذية و التغذية البشرية ميزايني عبد القادر 21
 ستاذية عف قسـ البيوتكنولوجياممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األ سعدؼ عبد القادر 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيوتكنولوجيا جرموف عبد القادر 23
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية عشيط دمحم 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الزراعية جبار نور الديف 25
 ممّثل عف األساتذة المساعديف محمودؼ عبد الحق 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف نوؼ عبد هللا 27
 مدير مخبر بحث بوطيبة عبد القادر 28
 مدير مخبر بحث صبايحية دمحم 29
 مديرة مخبر بحث مزياف مميكة بنت أحمد 30
 مسؤوؿ المكتبة لعرباوؼ أمينة 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2020مارس  05المؤرخ في  198يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  146قػػرار رقـ 
 1البميػدة-لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ اإللكترونيػػؾ بكّميػة الّتكنولوجيػػا بجامعة سعػد دحمػب

 

 العالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البميدة، المعّدؿ والمتّمـ امعةوالمتضّمف إنشاء ج 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
يناير سنة  30الموافق  1434األوؿ عاـ ربيع  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020مارس  05المؤرخ في  198وبموجب القرار رقـ  -

 .1البميػدة -وجيا بجامعة سعد دحمباإللكترونيؾ بكّمية الّتكنول
عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  وبناءً  -

 .2021أكتوبر  24المؤرخ في  1ميػدةالب-دحمب
 ي ػقػػػػػّرر

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية  المادة األولى:
 .1البميػدة-ّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمبال

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد دحمب :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1البميػدة

، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020مارس  05المؤرخ في  198الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  146ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1البميػدة-ة سعػد دحمػبالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة لقسػػـ اإللكترونيػػؾ بكّميػة الّتكنولوجيػػا بجامع

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بف بميدية نجية 1
 رئيس القسـ أيت سعدؼ حسيف 2
 أستاذ نعماف عبد الرحماف 3
 أستاذ جندؼ دمحم 4
 أستاذ  جبارؼ مصطفى 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مأموف منتصر  6
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس شقاقة نواؿ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" برصالي ميدؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كبير ياسيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة ،2022 فيفري  16مؤرخ في  147قػػرار رقـ 

 1البميػدة-كّميػة الّتكنولوجيػػا بجامعة سعػد دحمػبب لقسػػـ اآلليػة واإللكتػػروتقػني
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29في  المؤرخ 137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ّدؿ والمتّمـوالمتضّمف إنشاء جامعة البميدة، المع 1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ   24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـنظيميا وسيرىا، الالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لّتكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اآلليػة واإللكتػػروتقػني بكّمية ا -

 .2021أكتوبر  24المؤرخ في  1ميػدةالب-سعد دحمب
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
قرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا ال2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلليػة واإللكتػػروتقػني بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد 
 .1البميػدة-دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اآلليػة واإللكتػػروتقػني بكّمية الّتكنولوجيا بجامعة سعد  :2المادة 
 ، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1دةالبميػ-دحمب
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بتطبيق ىذا  ، كّل فيما يخصو،1البميػدة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 ي والبحث العمميوزير التعميـ العال

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لعمميػةالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة ا 2022فيفري  16المؤرخ في  147ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1البميػدة-بكّميػة الّتكنولوجيػػا بجامعة سعػد دحمػب لقسػػـ اآلليػة واإللكتػػروتقػني

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  قارة كماؿ 1
 رئيس القسـ براىيمي نزىة 2
 أستاذ بف سالمة زوبير عبد السالـ 3
 ـ "أ"أستاذ محاضر قس فرجوني عبد العزيز 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قوشيح الجياللي 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مادؼ عبد القادر 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعزوؽ مسعود 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" خميسي لطيفة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حشالؼ رضواف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جويمية  29المؤرخ في  579يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  148ار رقـ قػػر 

 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بكمية
 2البميدة-العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامع 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
أبريل سنة  15الموافق  1434ثانية عاـ جمادػ ال 4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  29المؤرخ في  579وبموجب القرار رقـ  -

 .2البميدة يسيالعمـو االقتصادية بكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لون
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية  -

 .2020جواف  14المؤّرخ في  2البميدة -والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي 
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 ي ػقػػػػػّرر
 

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل  المادة األولى:
 .2البميدة-العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعمـو  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2البميدة-ارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسيالتج

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيزائر حرر بالج
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  29المؤرخ في  579يعدؿ القرار رقـ الذي  2022فيفري  16مؤرخ في  148 ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ االقتصادية بكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية

 2البميدة-وعموـ التسيير بجامعة عمي لونيسي
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مية لمقسـرئيس المجنة العم منصورؼ الزيف 1
 رئيس القسـ قويدرؼ كماؿ 2
 أستاذ  بف زعرور عمار 3
 أستاذة بركاف زىية 4
 أستاذ شارفي ناصر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" معزوز نشيدة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يخمف رابح 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جويمية  29المؤرخ في  578يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  149قػػرار رقـ 

 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتّمـنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ،2متضمف إنشاء جامعة البميدةوال 2013
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المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2020جويمية  29المؤرخ في  578وبموجب القرار رقـ  -
 .2البميدة-العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير بجامعة عمي لونيسي

لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعمـو  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي -
 .2020جواف  14المؤّرخ في  2بميدةال-التسيير بجامعة عمي لونيسي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 .2البميدة-بجامعة عمي لونيسيالتجارية وعمـو التسيير  والعموـ

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2البميدة-بجامعة عمي لونيسي

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 2البميدة-لونيسييكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عمي  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2020جويمية  29المؤرخ في  578الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  149ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 2البميدة-تسيير بجامعة عمي لونيسيلمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ ال

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير  سي أحمد نذير 1
 عميد الكمية غردؼ دمحم 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مغدورؼ شيرزاد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية زواوؼ عمر حمزة 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية قويدرؼ كماؿ 5
 رئيس قسـ عمـو التسيير دخمي عبد الرحمف 6
 رئيس قسـ العمـو التجارية بمحسف بالؿ 7
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بميدية وحيد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية منصورؼ الزيف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير خميل صبرينة 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية لخضارؼ نسيمة 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو المالية والمحاسبة العرابي حمزة 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة حمدؼ باشا نادية 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة عمروش شريف 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية معزوز نشيدة 15
 مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ممّثل األساتذة ذوؼ  شارفي ناصر 16
 ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير يدو دمحم 17
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية حاج عيسى سيد أحمد  18
 جاريةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الت جياللي شفيق 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف جمعة الباتوؿ 20
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يخمف رابح 21
 مدير مخبر بحث درواسي مسعود 22
 مدير مخبر بحث عامر بشير 23
 مدير مخبر بحث غزازؼ عمر 24
 مدير مخبر بحث طالبي دمحم 25
 مدير مخبر بحث بوشامة مصطفى 26
 مسؤوؿ المكتبة مارموىوب دمحم ع 27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  29المؤرخ في  570يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  150قػػرار رقـ 
 2ةالبميد-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػػات بجامعة عمي لونيسي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةغشت سن 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ ا
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13ـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
المحدد لمقائمة القائمة االسمية العممية ألعضاء المجمس  2020جويمية  29المؤرخ في  570وبموجب القرار رقـ  -

 .2البميدة-العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي
يدة البم -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي  -

 .2020فيفرؼ   27المؤّرخ في  2
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة  المادة األولى:
 .2البميدة  -ي لونيسي عم

، 2البميدة  -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   265

 

 

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  29المؤرخ في  570الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  150ممحػػػق بالقػػرار رقـ  
 2البميدة-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغػػات بجامعة عمي لونيسي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا هللا شطاح عبد 1
 عميد الكمية عباس جويدة 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة مرواف عدو 3
 والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  عمي منصورؼ  4
 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا رشيد شيبة 5
 رئيس قسـ المغة الفرنسية زياف نسيبة 6
 رئيس قسـ المغة اإلنجميزية كمثـو مزياف 7
 رئيس قسـ المغة اإليطالية المية مويسي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا دمحم بف أحمد 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة الفرنسية اف كريمةأيت دحم 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإلنجميزية عمي دمحم شعباف 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة اإليطالية عائشة شقاليل 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا صالح تقابجي 13
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زعزاعأحمد  14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سمير مكي 15
 مدير مخبر بحث عمي حميداتو 16
 مدير مخبر بحث عمار ساسي 17
 مسؤوؿ المكتبة أمينة أوشاف 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872يعدؿ القرار رقـ  ،2022 ي فيفر  16مؤرخ في  151قػػرار رقـ 
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـ النػفس وعمػـو التربية بكميػة العمـو اإلنسانية 

 معسكر-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21اسي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئ -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمعّدؿ والمتّمـ، االذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
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والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ

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

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872وبموجب القرار رقـ   -
 .االجتماعية بجامعة معسكر،المعّدؿعمـ النفس وعمـو التربية بكػمية العمـو اإلنسانية و 

ألساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعموـ التربية بكمية العموـ اإلنسانية و وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي ا -
 .2019جويمية  08معسكر المؤّرخ في -االجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

وـ التربية  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعم المادة األولى:
 معسكر.-بكػمية العمـو اإلنسانية و االجتماعية بجامعة مصطفػى اسطمبولي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ النفس وعمـو التربية بكمية العموـ اإلنسانية  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بف زياف أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30المؤرخ في  1872الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  151 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 ألعضاء المجنة العممية لقسػـ عمػـ النػفس وعمػوـ التربية بكميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية المحدد لمقائمة االسمية

 معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ صدار لحسف 1
 رئيس القسـ وزاني دمحم 2
 أستاذ  بف مصمودؼ عمي 3
 اذ محاضر قسـ "أ"أست لعجيالت يوسف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شعنبي يوسف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بحرة كريمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميييروزوقار حميمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشار بسكالؿ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممػػي ،2022 فيفري  16مؤرخ في  152قػػرار رقـ 
 الجمفػة-بجامعة زيػاف عاشػور لكميػػة اآلداب والمغػػات والفنػػوف 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ّمف تعييف أعضاء الحكومةوالمتض
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
والمتضمف  2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  09-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .جامعة الجمفة، المعّدؿ والمتّمـ إنشاء
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 -ذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف بجامعة زياف عاشوراألساتوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي  -

 .2022جانفي  19الجمفة المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 -والفنوف بجامعة زياف عاشور تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات
 .الجمفة

الجمفة، وفقا -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات والفنوف زياف عاشور :2المادة 
 دوؿ الممحق بيذا القرار.لمج

الجمفة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة زياف عاشور :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػػس العممػػي 2022فيفري  16المؤرخ في  152ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 الجمفػة -بجامعة زيػاف عاشػور ة اآلداب والمغػػات والفنػػوف لكميػػ

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا عزالوؼ دمحم 1
 عميد الكمية عبد الوىاب مسعود 2
  الدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبةنائب العميد المكمف ب لطرشي طيب 3
 نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بف عطية كماؿ 4
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 رئيس قسـ المغة العربية وآدابيا كرفاوؼ بف دومة 5
 رئيس قسـ الفنوف  عبدو نادية 6
 رئيس قسـ المغات األجنبية بف دراح باية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بوصبيعات أحمد 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفنوف  تربش عز الديف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغات األجنبية ىبوؿ جموؿ 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية لحوؿ عامر 11
 مصّف األستاذية عف قسـ المغات األجنبيةممّثل األساتذة ذوؼ  سويسي أحمد 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة العربية وآدابيا موساوؼ فرحات 13
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  عمارؼ عالؿ 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الفنوف  بف الشيخ منى 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سبخاوؼ  بربورة 16
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف حفاؼ حدة 17
 مسؤوؿ المكتبة بورقدة عامر 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جويمية  11المؤرخ في  800يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  153قػػرار رقـ 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والتجػارية وعػػمـو التسييػر 

 بومػرداس-بجامعة أمحمػد بوقػرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998 يونيو سنة 2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المعّدؿ والمتّمـ، والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس،
 سنة غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
المحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021جويمية  11مؤرخ في ال 800وبموجب القرار رقـ  -

 .بومرداس-العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير   -

 .2021أفريل  25بومرداس المؤّرخ في  -ػحمد بوقرةبجامعة أم
 

 ي ػقػػػػػّرر
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ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية  المادة األولى:
 .بومرداس -والتجارية وعمـو التسيير بجامعة أمػحمد بوقرة

مجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء ال :2المادة 
 بومرداس، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-أمػحمد بوقرة

بومرداس، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أمػحمد بوقرة :3المادة 
 سمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الر 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2021جويمية  11المؤرخ في  800الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  153لقػػرار رقـ ممحػػػق با
 بومػرداس -لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ االقتصادية والتجػارية وعػػموـ التسييػر بجامعة أمحمػد بوقػرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية رشيدبوكساني  1
 عميد الكمية أونيس عبد المجيد 2
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوزيدة حميد 3
 ل المرتبطة بالطمبةنائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائ بف يخمف كماؿ 4
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية نور الديف نجيب 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية بوشنب موسى 6
 رئيس قسـ عمـو التسيير عرقوب وعمي 7
 رئيس قسـ عمـو المالية والمحاسبة موساوؼ سميـ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االقتصادية بودلة يوسف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو التجارية فريدبف طالبي  10
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو التسيير خميفي رزقي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ رئيس المجنة العممية لقسـ بمقاضي بمقاسـ 12
 العمـو االقتصادية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عميوات رفيق 13
 العمـو التجارية ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ربيرحماني الع 14
 العمـو التجارية  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ شالؿ زىير 15
 عمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عقوف سعاد 16
 عمـو التسيير  عف قسـممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية  الطيف عبد الكريـ 17
 عمـو المالية والمحاسبة ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بطاطا سفياف 18
 عمـو المالية والمحاسبة  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ النمرؼ نصر الديف 19
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوعزوز جياد 20
 ألساتذة المساعديفممّثل عف ا شرفاوؼ عمر 21
 مديرة مخبر بحث يحياوؼ نصيرة 22
 مدير مخبر بحث بف حميدة ىشاـ 23
 مدير مخبر بحث سعيج عبد الحكيـ 24
 مسؤوؿ المكتبة إيزة سفياف 25

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القائ ،2022 فيفري  16مؤرخ في  154قػػرار رقـ 
 بجاية-لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .مةوالمتضّمف تعييف أعضاء الحكو 
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمتّمـلجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ وايحّدد مياـ ا الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
مي لكّمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العم -

 .2021نوفمبر  16بجاية المؤّرخ  -ةالرحمف مير 
 ي ػقػػػػػّرر

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
ّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى ، المعّدؿ والمت2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد 
 بجاية.-الرحمف ميرة

جتماعية بجامعة عبد الرحمف تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واال :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بجاية،-رةمي

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مميالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس الع 2022فيفري  16المؤرخ في  154ممحق بالقرار رقـ 
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سميـ زعبار 1
 عميد الكمية عبد الرحماف سوالمية 2
 عميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجّيةنائب ال فياض بف كرو 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة جفاؿ مقراف 4
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 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةرئيس قسـ  جماؿ جناد 5
 عمـو اإلعالـ واإلتصاؿرئيس قسـ  ناصر أودية 6
 عمـ اإلجتماع رئيس قسـ رابح نوػ  7
 لتاريخ وعمـ اآلثاررئيس قسـ ا نور الديف زرقاوؼ  8
 عمـ النفس واألرطفونيا رئيس قسـ عمراف حساف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـ النفس واألرطفونيا زاىية اكردوشف 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ التاريخ وعمـ اآلثار محرز بويش 11
 جنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع رئيس الم مسيكة لعناف 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  عبد الماليؾ بشير بف عصماف 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ  فريد لعجوزؼ  14
 عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثارممّثل األساتذة  ستار أوعثماني 15
 عف قسـ التاريخ وعمـ اآلثارممّثل األساتذة  حمود آيت مدورم 16
 عف قسـ عمـ النفس واألرطفونياممّثل األساتذة  مبروؾ لعوج 17
 عف قسـ عمـ النفس واألرطفونياممّثل األساتذة  لوىاب فرقاني 18
 عف قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿممّثل األساتذة  عيسى مراح 19
 ألساتذة عف قسـ عمـ االجتماعممّثل ا محمود جادة 20
 ممّثل األساتذة عف قسـ عمـ االجتماع نعيـ بومقورة 21
 ممّثل األساتذة عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية سميـ زعبار 22
 ممّثل األساتذة عف قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية مراد اكيواف 23
 عف األساتذة المساعديف ممّثل دمحم العيفي 24
 ممّثل عف األساتذة المساعديف براىيـ أورابح 25
 مديرة مخبر بحث انتصار صحراوؼ باشا 26
 مديرة مخبر بحث ليمة موىوف  27
 مدير مخبر بحث عبد الحميـ برتيمة 28
 مدير مخبر بحث زىير اىوارؼ  29
 مسؤوؿ مكتبة الكمية مراد براىمي 30
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة ،2022 فيفري  16مؤرخ في  155قػػرار رقـ 
 بجاية-لقسػػـ عمػػـ االجتمػاع بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة 

 

 ،إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتّمـء جامعة بجاية، المعّدؿ و المتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بكمية العموـ اإلنسانية   -
 .2021نوفمبر  03بجاية المؤّرخ  -واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  األولى:المادة 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نسانية واالجتماعية بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بكمية العموـ اإل
 بجاية. -عبد الرحمف ميرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـ اإلجتماع بكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية  :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بجامعة عبد الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-لتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة 2022فيفري  16مؤرخ في  155 ممحػق بالقػػرار رقػـ
 بجاية-الرحمف ميرة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد لقسػػـ عمػػـ االجتمػاع بكميػة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعناف مسيكة 1
 رئيس القسـ نوؼ رابح 2
 أستاذ فراجي دمحم أكمي 3
 أستاذ  ميوف ليمى 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بريتيمة عبد الحميـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أىوارؼ زىير 6
 حاضر قسـ "أ"أستاذ م بومقورة نعيـ 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ماتي عمي 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعيفة دمحم 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  156قػػرار رقـ 

 بجاية-ػػػار بكميػة العمػػـو اإلنسانيػة واالجتماعيػة بجامعة عبد الرحمف ميرةلقسػػـ التػػاريخ وعمػػـ االث
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98لتنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ا -
 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـة بتيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاص الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

مػػـ االثػػػار بكمية العموـ اإلنسانية وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التػػاريخ وع -
 .2021نوفمبر   03بجاية المؤّرخ  -واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدّ 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التػػاريخ وعمػػـ االثػػػار بكمية العمػػػػوـ اإلنسانيػػة واالجتماعية 
 بجػػػامعة عبػػػد الرحمػػػػػػػػف ميرة بجاية. 

لعممية لقسـ التػػاريخ وعمػػـ االثػػػار بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية تحدد القائمة االسمية ألعضاءالمجنة ا :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 
 نشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سي

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة 2022فيفري  16مؤرخ في  156ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية-لقسػػـ التػػاريخ وعمػػـ االثػػػار بكميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ة العممية لمقسـرئيس المجن بويش محرز 1
 رئيس القسـ زرقاوؼ نور الديف 2
 أستاذ أوعثماني ستار 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" أيت مدور محمود 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جيجيؾ زروؽ  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ادير سماعيل 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حيدر فوزية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف اديرؼ اخالؼ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ع كروش فيروزمجما 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ العمـو  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  157قػػرار رقـ 
 بجاية-جتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرةوتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية العمـو اإلنسانية واال

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419األوؿ عاـ ربيع  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية  -

 .2021نوفمبر   08بجاية المؤّرخ  -لعمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرةا
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور 2003غشت سنة  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكمية العمـو 
 بجاية. -اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

النشاطات البدنية والرياضية بكمية  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ وتقنيات :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشر 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ 2022فيفري  16المؤرخ في  157بالقػػرار رقػـ  ممحػق
 بجاية-العمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بكميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س المجنة العممية لمقسـرئي لعجوزؼ فريد 1
 رئيس القسـ جماؿ جناد 2
 أستاذ سميـ زعبار 3
 أستاذ  عبد النور ايدير 4
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" فريد شتوح 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الرحماف حاجي 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فارس بوقندورة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" تنيناف جرادة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" براىيـ اورابح 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ ،2022 فيفري  16مؤرخ في  158قػػرار رقـ 

 بجاية-ةعمػػـ النػفس واألرطفونيا بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف مير 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشاء جام
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػـ النػفس واألرطفونيا بكمية العموـ اإلنسانية   -

 .2021وبر أكت  27بجاية المؤّرخ  -ميرةواالجتماعية بجامعة عبد الرحمف 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـ النػفس واألرطفونيا بكمية العموـ اإلنسانية القائمة االسم
 بجاية. -واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـ النػفس واألرطفونيا بكمية العموـ اإلنسانية : 2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ميرة واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 يـ العالي والبحث العمميوزير التعم

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لمجنػة العمميػة الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء ا 2022فيفري  16المؤرخ في  158ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية -لقسػػـ عمػػـ النػفس واألرطفونيا بكميػة العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ اكردوشف زاىية 1
 رئيس القسـ عمراف حسف 2
 أستاذ باشا صحراوؼ انتصار 3
 ذ محاضر قسـ "ب"أستا عبدؼ سميرة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف شعالؿ عبد الوىاب 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قدوش أومعمر سميمة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمبسعي رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" يوسف خوجة عديل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مخوخ بتوت حميمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ ،2022 فيفري  16مؤرخ في  159قػػرار رقـ 

 بجاية-عمػػـو اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21ـ الرئاسي رقـ بمقتضى المرسو  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتض -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بكمية العموـ اإلنسانية  -

 .2021أكتوبر  24بجاية المؤّرخ  -واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  ألولى:المادة ا
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مية العمـو اإلنسانية القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػـو اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بك
 بجاية.  -واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمػػوـ اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بكمية العموـ اإلنسانية  :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة 2022فيفري  16المؤرخ في  159ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية -مية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة عبد الرحمف ميرةلقسػػـ عمػػوـ اإلعػػالـ واإلتصػػاؿ بك

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لعجوزؼ فريد 1
 رئيس القسـ أودية ناصر 2
 أستاذ مراح عيسى 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جودؼ عبد الحق 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لعيدلي شنيط شييناز 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بركوف كيينة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عيشة عبد الكريـ 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف دبيمي اسماعيل 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أحمدؼ دليمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1376القرار رقـ  يعدؿ ،2022 فيفري  16مؤرخ في  160قػػرار رقـ 

 بجاية-المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة التكنولوجيا بجامعػة عبد الرحمف ميرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤّرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية  2019جويمية  31المؤرخ في  1376ب القرار رقـ وبموج -

  .بجاية-التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة
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بجاية  -وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة -
 .2019ماؼ  24أفريل و 24 ،17 ،15 ، 11، 10ومارس  21المؤّرخة في 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية التكنولوجيا بجامعة عبد  المادة األولى:
 بجاية.  -الرحمف ميرة

 ا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.بجاية ، وفقً -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء عبد الرحمف ميرة :2المادة 
بجاية ، كّل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 

  أحكاـ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 ـ العالي والبحث العمميوزير التعمي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  31المؤرخ في  1376الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  160ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 بجاية–المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لكّميػة التكنولوجيا بجامعػة عبد الرحمف ميرة 
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  2019جويمية  31المؤرخ في  1385يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  161قػػرار رقـ 
 يػة التكنػولػوجياالمحدد لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المعمػاريػة بكم

 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13 المؤرخ في 218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنشا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ـالمتمّ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ و  الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1385وبموجب القرار رقـ  -
 بجاية،-يندسػػة المعمػاريػة بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرةال

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػاريػة بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد  -
 .2019أفريل  15بجاية المؤّرخ  -الرحمف ميرة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػاريػة بكمية ييدؼ  المادة األولى:
 بجاية. -التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػاريػة بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد  :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 عالي والبحث العمميوزير التعميـ ال

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2019يمية جو  31المؤرخ في  1385الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  161ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية -لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المعمػاريػة بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شعباف جماؿ 1
 رئيس القسـ بونوني سفياف 2
 اضر قسـ "ب"أستاذ مح محداب رشيد 3
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أمير عمر 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عطار صراوؼ سممى 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بريتيمة بوحموؼ ياسميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بنور بونيف صونيا 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1382يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  162قػػرار رقـ 

 المحدد لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المدنيػة بكميػة التكنػولػوجيا
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحي

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1382وبموجب القرار رقـ  -
 .بجاية -اليندسػػة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

ة لقسـ اليندسػػة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممي -
 .2019أفريل  10بجاية المؤّرخ  -الرحمف ميرة

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المدنية بكمية  المادة األولى:
 اية. بج -التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المدنية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف  :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ميرة

ىذا  بتطبيقبجاية، كل فيما يخصو، -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2019جويمية  31المؤرخ في  1382الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  162ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 ةبجاي -لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة المدنيػة بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تحكورت عبد القادر 1
 رئيس القسـ خفاش توفيق 2
 أستاذ  شمواح ناصر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بانوف ابراىيـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كرنو نسيـ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىادؼ إيدير 6
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  العيشاوؼ أحمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحدد  2019جويمية  31المؤرخ في  1377يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  163قػػرار رقـ 

 بجاية-الرحمف ميرة لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ التكنػولػوجيا بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
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 1998يوليو سنة  7افق المو  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1377وبموجب القرار رقـ  -
 .بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرةالتكنولوجيا بكمية التكنولوجيا 

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف  -
 .2019أفريل  24بجاية المؤّرخ -ميرة

 ي ػقػػػػػّرر
لعممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة االمادة األولى:

 بجاية. -بجامعة عبد الرحمف ميرة
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف  :2المادة 

 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-ميرة
ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكمف المدير العاـ لمتعم :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1377الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  163ممحػق بالقػػرار رقػـ 

 بجاية-ولػوجيا بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرةالمحدد لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ التكنػ
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شيال برينيس ناعيمة 1
 رئيس القسـ كسي فرحات 2
 أستاذ  بوعالـ براش عيشة 3
 أستاذ  جوادؼ جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوكوشة رشيد 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مالؾكاشبي عبد ال 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حفاد سميماف 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تونسي عروج حسينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بسعد عمر 9
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عبد المومف عبد المطيف 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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المحدد  2019جويمية  31المؤرخ في  1379يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16ؤرخ في م 164قػػرار رقـ 
 بجاية-لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ الري بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26ؤّرخ في الم 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1379وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية-الرؼ بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة
 -رةتكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية ال -

 .2019أفريل  11بجاية المؤّرخ 
 ي ػقػػػػػّرر

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية التكنولوجيا  المادة األولى:
 بجاية.  -بجامعة عبد الرحمف ميرة

 -مجنة العممية لقسـ الرؼ بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرةتحدد القائمة االسمية ألعضاء ال :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرة: 3المادة 
 الي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ الع

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  31المؤرخ في  1377الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16لمؤرخ في ا 164ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية -المحدد لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ الري بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بريكسي عمي 1
 رئيس القسـ بجو عبد الحميد 2
 أستاذ  مرابط سماعيل 3
 أستاذ  بف دادوش حسيف 4
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" سغير عبد الغاني 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعو عبد الحميد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف زرة عباس 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صخراوؼ فؤاد 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  31المؤرخ في  1381يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  165قػػرار رقـ 

 المحدد لمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة لقسػػـ اليندسػػة الكيربػائية بكميػة التكنػولػوجيا 
 بجاية-بجامعة عبد الرحمف ميرة

 

 عميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير الت
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21مقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ ب -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة بجاية، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2019جويمية  31المؤرخ في  1381وبموجب القرار رقـ  -

 .بجاية -اليندسػػة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػػة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة   -

 .2019أفريل  10بجاية المؤّرخ  -عبد الرحمف ميرة
 ي ػقػػػػػّرر

 

سـ اليندسػػة الكيربائية بكمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لق المادة األولى:
 بجاية.  -التكنولوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرة

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة الكيربائية بكمية التكنولوجيا بجامعة عبد  :2المادة 
 بجاية، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -الرحمف ميرة

ىذا  بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق -العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عبد الرحمف ميرةيكمف المدير  :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحدد 2019جويمية  31المؤرخ في  1381الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  165ممحػق بالقػػرار رقػـ 
 بجاية -قسػػـ اليندسػػة الكيربائية بكميػة التكنػولػوجيا بجامعة عبد الرحمف ميرةلمقائمة االسميػة ألعضػاء المجنػة العمميػة ل 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قاصدؼ أحمد 1
 رئيس القسـ طيب نبيل 2
 أستاذ  براح اسماعيل 3
 أستاذ  أوزالؽ جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعيد لعموني صوفيا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قنونو وىيب 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوزيدؼ عثماف 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عموؼ لوصيف 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بف عميروش ندير 9
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020جويمية  29المؤرخ في  573قـ يعدؿ القرار ر  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  166قػػرار رقـ 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات

 2البميدة-بجامعة عمي لونيسي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
أبريل سنة  15الموافق  1434جمادػ الثانية عاـ  4المؤرخ في  162-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2والمتضمف إنشاء جامعة البميدة 2013
المحدد لمقائمة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2020جويمية  29المؤرخ في  573جب القرار رقـ وبمو  -

  .2البميدة–ات بجامعة عمي لونيسي لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغ
بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا  -

 .2020مارس  12المؤّرخ في  2البميدة  -بجامعة عمي لونيسي 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية  المادة األولى:
 .2البميدة-اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي
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تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.2البميدة -عمي لونيسي 

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق2البميدة-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عمي لونيسي :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحدد 2020جويمية  29المؤرخ في  573الذي يعدؿ القرار رقـ  2022فيفري  16المؤرخ في  166ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 2البميدة-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية وآدابيا بكمية اآلداب والمغات بجامعة عمي لونيسي

 الصفػة قػباالسـ والم الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ دمحم بف أحمد 1
 رئيس القسـ رشيد شيبة 2
 أستاذ بوجمعة الوالي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" فاطمة الزىراء نيمار 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أماؿ قيرواني 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نعيمة سغيالني 6

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  16مؤرخ في  167قػػرار رقـ 

 عنابة-بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية لقسـ التكويف التحضيري 
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .لتقنيات بعنابة إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعيةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ وا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في  -

 .2021جويمية  15عنابة المؤرخ في -التكنولوجيات الصناعية
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50ادة تطبيقا ألحكاـ الم المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 عنابة.-المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
د القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا في التكنولوجيات تحدّ  :2المادة 

 عنابة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصناعية
عنابة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 

 تطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، ب
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  16المؤرخ في  167 ممحق بالقرار رقـ

 عنابة-لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمقسـرئيس المجنة العممية  حجوب إلياـ 1
 رئيس القسـ معياش ىشاـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لعبيدؼ مميكة 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوسطواف إيماف 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قادة نسمة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" رميشي سموػ  6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" برورة عبد الحميد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  16مؤرخ في  168قػػرار رقـ 

 عنابة-بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية لقسـ الطور الثاني
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .عنابة إلى مدرسة عميا في التكنولوجيات الصناعيةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات ب
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات  -

 .2021جويمية  15عنابة المؤرخ في -الصناعية
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 ي ػقػػػػػّرر
 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16سـو التنفيذؼ رقـ مف المر  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 
 عنابة.-المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية

ألعضاء المجنة العممية لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات تحّدد القائمة االسمية : 2المادة 
 عنابة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-الصناعية

عنابة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ 

 

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  16المؤرخ في  168 ممحق بالقرار رقـ
 عنابة-لقسـ الطور الثاني بالمدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ أفغوؿ حمزة 1
 لقسـرئيس ا جالؿ عادؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كبابسة طارؽ  3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف حسيف نعماف 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جالد عبد الحق 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تيقاني إلياس 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساوؼ المية 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" شييب سفياف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 فيفري  16مؤرخ في  169قػػرار رقـ 

 عنابة-لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9ي المؤرخ ف 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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 2017فبراير  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  83-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .رسة عميا في التكنولوجيات الصناعيةوالمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بعنابة إلى مد

عنابة -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية -
 .2021نوفمبر  11المؤرخ في 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9ي المؤرخ ف 176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 عنابة.-المجمس العممي لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
عنابة، وفقا -الصناعيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في التكنولوجيات  :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
عنابة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي يحدد القائمة  2022فيفري  16المؤرخ في  169 ممحق بالقرار رقـ

 عنابة-لممدرسة العميا في التكنولوجيات الصناعية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة رباني فوزية 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  عياد عمار 2

 سكندراوؼ عمار 3
مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي مدير مساعد 

 واالبتكار وترقية المقاوالتية
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عزوز صالح الديف 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  معياش ىشاـ 5
 رئيس قسـ الطور الثاني جالؿ عادؿ 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  اـحجوب إلي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ الطور الثاني أفغوؿ حمزة 8
 أستاذ  العسكرؼ )ـ( بوشامي يمينة 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميمي كريمة 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قرباجي نور اإلسالـ 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوراس زيف الديف 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وعسمة راضيةب 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دخاف عز الديف 14
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمجودؼ سامية 15
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 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومعزة ىاجر 16
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ساساف روميساء 17
 مدير مخبر بحث حوابس مراد 18
  عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار بوطغاف حمودة 19
 عنابة-أستاذ بجامعة باجي مختار غربي سفياف 20
 مسؤوؿ المكتبة فارح بمقاسـ 21
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء يحّدد ا ،2022 فيفري  16مؤرخ في  170قػػرار رقـ 
 ا لألساتذة بوىرافالعميمدرسة بال لقسـ العمـو الدقيقة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذؼ القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
الذؼ  2013يناير سنة  30موافق ال 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بوىراف
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف  -

 .2021نوفمبر  30المؤرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف.
لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بوىراف، وفقا  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية تحّدد :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بوىراف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 نشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في ال
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المجنة العمميةلقائمة االسمية ألعضاء الذي يحّدد ا 2022فيفري  16المؤرخ في  170حق بالقرار رقـ مم
 العميا لألساتذة بوىرافمدرسة بال لقسـ العموـ الدقيقة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ىبرؼ سالـ 1
 رئيس القسـ درقاوؼ رفيق 2
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ آيت مرار شفيقة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لدارني فاطمة الزىراء  4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف قدور فاطمة الزىراء 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمار سياـ 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بمعياشي نعيمة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مجاىدؼ إبراىيـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2021جانفي  26المؤّرخ في  61يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  16مؤرخ في  171قػػرار رقـ 

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيري بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عالي والبحث العممييحدد صالحيات وزير التعميـ ال
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف، إلى  2017
 .مدرسة عميا إلدارة األعماؿ

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021جانفي  26المؤّرخ في  61وبموجب القرار رقـ  -
 .ارة األعماؿ بتممسافالتكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا إلد

 .2022جانفي  17المؤرخ في  12وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف رقـ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ المادة األولى:
 ممساف.بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بت

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ  :2المادة 
 بتممساف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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صو، كل فيما يخ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  16المؤرخ في  171ممحق بالقرار رقـ 

 بالمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف لقسـ التكويف التحضيري 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمقسـ رئيس المجنة العممية معط هللا عتيقة 1
 رئيس القسـ بوغازؼ ىشاـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مف منصور صافية 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عزوزؼ بدر الديف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بورؼ صراح 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" الس يمينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" براىيمي آسية 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ،2022 فيفري  16مؤرخ في  172قػػرار رقـ 

 تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عدة عاـ ذؼ الق 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتّمـ

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

 .2021ديسمبر  07المؤّرخ في  274تندوؼ رقـ  -المركز الجامعي عمي كافيوبناًء عمى إرساؿ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االس2005غشت سنة  16الموافق 

 تندوؼ. -المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي عمي كافي
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عمي  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعموـ السياسية بالمركز الجامعي :2المادة 
 تندوؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -كافي

تندوؼ، كل فيما يخصو، بتطبيق -ير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي عمي كافييكّمف المد :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي الذي 2022فيفري  16المؤرخ في  172 ممحق بالقرار رقـ
 تندوؼ-بالمركز الجامعي عمي كافي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد معزوز ربيع 1
 مدير المعيد بف منصور عبد الكريـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  بمحاج بمخير 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي حمادينا عمر 4
 الحقوؽ رئيس قسـ  لعيدؼ عبد القادر 5
 أستاذ حمودؼ دمحم 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صالحي عبد الناصر 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" جامع مميكة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سعدؼ ىاروف  9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف يحي إسماعيل 10
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بركة ناجـ 11
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كشيش عبد السالـ 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نور الديف دناؼ 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جيد دمحم 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أعراب سعيدة 15

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  الذي 2021أكتوبر  06مؤرخ في ال 1094ػػرار رقـ يعدؿ الق ،2022 فيفري  17مؤرخ في  173قػػرار رقـ 

 لرياضياتفي احّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيري المدمج بالمدرسة الوطنية العميا ي
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05–99بمقتضى القانوف رقـ  -

 عالي، المعّدؿ والمتمـ.القانوف التوجييي لمتعميـ ال
  2021يوليو سنػة 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المعّدؿ.، المتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2021سنة غشت22  الموافق 1443عاـ محـر 13في المؤّرخ 322-21 رقـ الرئاسي وبمقتضى المرسـو -

 في الرياضيات. العميا مدرسة الوطنيةال إنشاء والمتضمف
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

 2013غشت سنة  31الموافق  1434شواؿ عاـ  24المؤّرخ في  306-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والمتضمف تنظيـ التربصات الميدانية وفي الوسط الميني لفائدة الطمبة. 

يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ  الذؼ 2021أكتوبر  06مؤرخ في ال 1094ػػرار رقـ القوبناء  -
 .لرياضياتفي االتحضيرؼ بالمدرسة الوطنية العميا 

  

 ي ػقػػػػػّرر
 

يحّدد البرنامج  ، الذؼ2021أكتوبر  06مؤرخ في ال 1094ػػرار رقـ القتعديل  ييدؼ ىذا القرار إلى ولػى:المادة األ 
 ، والمذكورلرياضياتفي ابالمدرسة الوطنية العميا  المدمج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيرؼ 

 طبقا لممحق ىذا القرار.أعاله 
لرياضيات، كّل فيما يخّصو، في اوالتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ :2المػػادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021أكتوبر  06مؤرخ في ال 1094ػػرار رقـ ، يعدؿ الق2022فيفري  17المؤرخ في  173القػػرار رقـ  ممحق
 لرياضياتفي االمدمج بالمدرسة الوطنية العميا يحّدد البرنامج البيداغوجي لمّسنة األولى لمقسـ التحضيري  الذي

 

 السنة األولى

 1السداسي  
      

 وحذة انتعهيى
انحجى 

انطاعي 

 انطذاضي

 انحجى انطاعي األضبىعي

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقييى

 أعًال تطبيقيت أعًال يىجهت يحاضرة
عًم 

 شخصي
 ايتحاٌ يتىاصم

          وحذاث انتعهيى األضاضيت     

           )إج/إخ( 1و ث أ 

 ٔؼُ ٔؼُ 6 5 11مب4  11مب3 11مب3 11مب151 1تضًٍُ 

 ٔؼُ ٔؼُ 6 5 11مب4  11مب3 11مب3 11مب151 1رجـ 

 ٔؼُ ٔؼُ 3 3 31مب1  31مب1 31مب1 31مب67  هٕؼمخ تضٍٍُُخ

              )إج/إخ( 2و ث أ 

 ٔؼُ ٔؼُ 3 3 31مب1  31مب1 31مب1 31مب67 1ؿَبضُبد ِتمطؼخ 

 ٔؼُ ٔؼُ 3 3 31مب1  31مب1 31مب1 31مب67 1عىاؿفُِبد وهُىٍخ ثُبٔبد 

          1وحذاث انتعهيى االضتكشافيت 

           )إج/إخ( 1إ و ث 

 ٔؼُ ٔؼُ 3 2 31مب1  31مب1 31مب1 31مب67 1فُقَبء

 ٔؼُ  1 1 31مب1   31مب1 11مب31 ثُىٌىرُب

          2و ث إ  

 ٔؼُ  1 1 31مب1   31مب1 11مب31 ُبمُخ وامتـاتُزُخرغـافُب م

 ٔؼُ  1 1 31مب1   31مب1 11مب31 تؤمُل وفٍنفخ اٌـَبضُبد 

          وحذة انتعهيى األفقيت 

           )إج/إخ( 1ف و ث أ

 ٔؼُ ٔؼُ 3 3 31مب1  11مب3 31مب1 11مب01 1ٌغخ إٔزٍُقَخ 

   37 27 77ضا17  77ضا15 77ضا18 77ضا757 1يجًىع انطذاضي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 السنة األولى

 2السداسي 
      

 وحذة انتعهيى
انحجى انطاعي 

 انطذاضي

 انحجى انطاعي األضبىعي

 األرصذة انًعايم

 َىع انتقييى

 يحاضرة
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت
 ايتحاٌ يتىاصم عًم شخصي

          2وحذاث انتعهيى األضاضيت     

          )إج/إخ( 1و ث أ 

 َعى َعى 6 5 11مب4  11مب3 11مب3 11مب151 2تضًٍُ 

 َعى َعى 3 3 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75 2رجـ 

 َعى َعى 3 3 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75 2اصتّبالد 

             )إج/إخ( 2و ث أ 

 َعى َعى 3 3 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75 2ؿَبضُبد ِتمطؼخ 

   3 3 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75  1هٕؼمخ 

 َعى َعى 3 3 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75 2عىاؿفُِبد وهُىٍخ ثُبٔبد

          2وحذاث انتعهيى االضتكشافيت 

          إخ()إج/ 1 إو ث 

 َعى َعى 3 2 11مب2  31مب1 31مب1 11مب75 2فُقَبء 

 11مب75  ثـِزخ ثٍغخ ثبَخىْ
 

 َعى َعى 3 2 11مب2 31مب1 31مب1

          وحذة انتعهيى األفقيت

          )إج/إخ( 1 أ فو ث 

 َعى َعى 3 2 11مب2  11مب3  11مب75 2ٌغخ أزٍُقَخ 

   37 26 77ضا27 37ضا1 37ضا16 77ضا12 77ضا757 2يجًىع انطذاضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 فيفري  17مؤرخ في  174قػػرار رقـ 

 المدرسة العميا لألساتذة بوىراف
 

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

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

 العممي.ر التعميـ العالي و البحث الذؼ يحدد صالحيات وزي
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في 230-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 4تذة بوىراف، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لألسا
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 24رسة العميا،السيما المادة القانوف األساسي النموذجي لممد الذؼ يحدد
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
مية ألعضاء ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االس2016يونيو سنة  14الموافق 

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

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 
 2022 فيفري  17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بوىراف

 المعينوف: األعضاء -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بالسكة اسماعيل -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو لكحل دمحم -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو اوبمعيد عبدالقادر -
 يف والتعميـ المينييفممثل الوزير المكمف بالتكو  عضو عيمار نورالديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو جاب هللا فريد -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة  عضو لعابد زىرة -
 ثمة منتخبة عف سمؾ األساتذةمم عضو بوكمي حسف نسيمة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بوكرديمي أسيا -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بمعابد فاطمة الزىراء -
 األساتذة المساعديف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف سمؾ  عضو سيدؼ يعقوب الياـ -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" منتخب عفممثل  عضو قادـ سفياف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو بالي سييمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو ديب عبد الحكيـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو مشرؼ وليد -
 ف الطمبةممثل منتخب ع عضو معمر أسامة -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة  ،2022 فيفري  17مؤرخ في  175قػػرار رقـ 
 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12لمادة يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما ا ، الذؼ2003
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 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2والمتضمف إنشاء جامعة تبسة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 

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

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة.
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 

 2022فيفري  17 فيحرر بالجزائر 
 ميـ العالي والبحث العمميوزير التع

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبح رئيس فاية أحمدبوطر  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حريرؼ جماؿ -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو بف مزوز لخضر- -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بوذراع لزىر  -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيوزير المكمف باممثل ال عضو قسمية إبراىيـ  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو خميف دمحم -
 لعدؿممثل الوزير المكمف با عضو قمورؼ لطفي -
 وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو صالحي سيير -
 لصناعةممثل الوزير المكمف با عضو قرفي زينابة -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو خالؼ الطاىر -
 والمناجـ ممثمة الوزير المكمف بالطاقة عضو ناصرؼ عمي -
 والفنوف  ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عبادؼ جماؿ الديف -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو جغادر عبد الجميل  -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو غير لياميفبف ص -
 ممثل الوالي عضو يحياوؼ أحمد -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 لكمية العمـو والتكنولوجياذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة  عضو جدؼ عبد الغني -
 ـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةلكمية العمو  صف األستاذيةذوؼ م ممثل منتخب عف األساتذة عضو جالب سياـ -
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرلكمية العمـو اال ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو راىـ فريد -
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 لكمية األداب والمغات ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو خميف عبد القادر -
 ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةلكم ذوؼ مصف األستاذية عف األساتذة ةمنتخب ةممثم ضوع لطرش فيروز -
 وؽ والعمـو السياسيةلكمية الحق ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو البار أميف -
 لمعيد المناجـ ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو الوافي مسعود -
 عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةلمعيد  ذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة عضو بوتة دمحم -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بف داكير عبد الحكيـ -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو بوزرد فاتح -
 نييف وعماؿ الخدماتدارييف والتقممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بوراس خالد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتعف الموظفيف اإل ةمنتخب ةممثم عضو غزالة حميد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بخوش عمي -
 ممثل منتخب عف  الطمبة عضو زرفاوؼ عبد العالي -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضّمف تأىيػل مؤسسات التعميـ العالي لضمػاف الّتكويػف ،2022 فيفري  17في  مؤرخ 176قػػرار رقـ 

 لنيػل شيػادة ما بعد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة المفتوحػة 
 2022-2021بعنػواف الّسنػة الجامعيػة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤّرخ في  281-21رقـ  وبمقتضى المرسوـ الرئاسي -

 .المعدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غػشت 17الموافق  1419  1418 عاـ ربيع الثاني 24الػمؤّرخ في  254-98بمقتضى المرسوـ التنفػيذؼ رقـ  -

ج المتخّصص والّتأىيل الجامعي، المعّدؿ والمتّمـ، السيما المتعمق بالّتكويف في الّدكتوراه وما بعػد الّتدر  1998 سنة
  .منو 11و 8المادتيف 

غشت سنة  23الموافػق  1424جمادػ الّثانية عاـ  24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ  -
  .واّلذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ 2003

 2005غشت سنػة  16الموافػق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي  299-05مقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ رقػـ وب -
 .واّلذؼ يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤّرخ في  11-396وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحّدد القانوف األساسي الخاص لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي واّلذؼ 2011

 2013ينايػر سنة  30الموافػق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقػـ  -
 .واّلذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -
 .واّلذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

 .وبػناًء عمى محػضر اجتػماع رؤسػاء الػّندوات الجيػوية، وسػط، شرؽ وغػرب -
 

 ي ػقػػػػػّرر
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عميـ العالي المذكورة أدناه لضماف الّتكويف لنيل شيادة ما ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل مؤسسات التّ  المادة األولى:
 :2022-2021ويحػّدد عػدد المقاعد البيداغوجية المفتوحػة بعنػواف الّسنػة الجامعيػة  بعد الّتدّرج المتخّصص

، جامعة األغواط، جامعة المدية، جامعة غرداية، جامعة خنشمة، جامعة 1جامعة البميدة الجامعػػات:
، جامعة تبسة، جامعة جيجل، جامعة المسيمة، 3امعة أـ البواقي، جامعة قسنطينةبسكرة، ج

، جامعة بشار، جامعة غميزاف، جامعة سعيدة، جامعة 2، جامعة وىراف1جامعة وىراف
 معسكر، جامعة تيسمسيمت.

 بالّنعامة.المركز الجامعي بتيبازة، المركز الجامعي بميمة، المركز الجامعي  المراكػػػػػػػز الجامعيػػة:
المدرسة العميا لمّتجارة، مدرسة الّدراسات العميا الّتجارية، المدرسة العميا في عمـو الّتغذية  المػػػػػدارس:

 والّصناعات الغذائية، المدرسة العميا المتعّددة الّتقنيات بوىراف. 
 مركز البحث في اإلعالـ العممي والتقني. مراكز البحث:

والشعبة والّتخصص وعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لمّتكويف لنيػل شيػادة ما بعد الّتدّرج يحّدد الميداف  :2المادة 
 ، في ممحق ىذا الػقرار.  2022-2021المتخّصص بعنواف السنة الجامعية 

فيما يخصو،  ي كّمف المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف ومدراء مؤّسسػات الّتعميػـ العالػي المذكورة أعاله، كلّ : 3المادة 
 بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في الّنشرة الّرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  17 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لضمػاف الّتكويػف لنيػل 1جامعػػة البميػػػدةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 

 2022-2021معيػة الجا الّسنػة بعنػواف المفتوحػة شيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

AUMV Architecture 
Architecture et Patrimoine Bâti : Stratégie 
d’Intervention et de Gestion des Projets de 

Préservation du Patrimoine Bâti 
HAOUI Samira H 40 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل جامعة األغواطتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة بيداغوجيػةشيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد ال
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 
ST Génie Electrique Energie Solaire Photovoltaïque  CHEKNANE Ali H 20 

STAPS 
Activité Physique 
Sportive Adaptée 

Activité Physique Sportive Adaptée 
et Santé : Coach Personnel des 

Activités Physique 
HADJ AISSA Rafik H 35 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل جامعة المديةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة شيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  أسامة غربي إلادارة العامة الحلوق H 40 

ST 
Génie des Procédés Génie des Procédés Pharmaceutiques LAIDI Maamar H 07 

Génie Mécanique 
Energie Renouvelables : Applications aux 

Ingénieries des Systèmes Industriels 
CHIBA Younes H 25 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   300

 

 

 لضمػاف الّتكويػف لنيػل  جامعة غردايةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة شيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة

 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  الحلــوق 

اللاهــون العــام: كاهون العلود إلادارية 

 والصفلات العمومية
 H 51 بلخير دمحم آيد عودية

 H 51 بلخير دمحم آيد عودية اللاهــون العــام: إلادارة العامة والحىمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل المركز الجامعي بتيبازةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةشيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػ
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  يووس ي دمحم اللاهون إلاداري: الخسيير الحديث لإلدارة املحلية الحلوق H 20 

SEGC ملار رضوان  الصيرفة الاسالمية علوم مالية واملحاسبة H 15 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل المدرسة العميا لمتجارةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةشي
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC 

Sciences Financières  

et Comptabilité 

Finance et Comptabilité BOUHADIDA Mohamed R  20 

Audit Financier et Comptabilité IHADDADEN Atmane R  20 

Finance Participative BOUHADIDA Mohamed H 20 

Sciences de Gestion 

Management Hôtelier  BOUHADIDA Mohamed H 05 

Assurances Transports DERGHOUM Mahfoud R  35 

Expertise Maritime BENNOUR Abdelhafid R  35 

Management du Transport 

Maritime et Logistique 
BELAIDI Abdelaziz R  35 

Management Portuaire DERGHOUM Mahfoud R  35 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل  مدرسة الدراسات العميا التجاريةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة عػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةشيػادة ما ب

 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC 

Sciences Financière  

et Comptabilité 

Audit Comptable et Financier ACILA Nabila R 40 

Comptabilité et Finance LEBSAIRA Meriem R 20 

Sciences 

Commerciales 

Management de la Chaine 

Logistique 
DJEMA Hassiba H 100 

Transport et Supply Chaine 

Internationale 
DJEMA Hassiba H 150 

Sciences de Gestion 

Ingénierie Financière BENIKHELEF Faiza R 50 

Mangement des Entreprises et 

Gestion de l'Innovation 
KASMI Amel R 30 

Ingénierie Financière de 

l'Entreprise 
BENIKHELEF Faiza H 30 

Mangement des Entreprises  
CHENNOUFI 

Noreddine 
R 35 

Marketing Digital 
ALLIOUCHE-LARADI 

Bahia 
R 30 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   301

 

 

 لضمػاف المدرسة العميا في عمـو التغذية والصناعات الغذائيةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ف لنيػل شيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةالّتكويػ
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SNV 
Sciences 

Alimentaires 
Sciences Alimentaires : Contrôle de 
la Qualité des Produits Alimentaires 

GUENDEZ Ramila H 20 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لعممػي والتقنػيمركػز البحػث في اإلعػالـ اتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة لنيػل شيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة 
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type  Postes  

MI Informatique 
Sécurité Informatique NOUALI Omar R 15 

Réseaux et Systèmes 
Distribués 

BOUABIO Mohamed 
El-Amine 

H 15 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة خنشمةتأىيػل  فوالمتضّمػ 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  الحلوق 
 H 05  بن مكي هجاة               اللاهون الجىائي لألعمال

 H 05 أوشن حىان اللاهون إلاداري: عصرهة الجماعات إلاكليمية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة بسكرةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP باري عبد اللطيف ملوارد البشريةحوكمة إدارة ا العلوم السياسية H 50 

LLE Français Sciences des Textes Littéraires BENZID Aziza H 08 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة أـ البواقيتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 فيالمؤرخ  176 ممحػػق القػرار رقػـ
 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

ST Automatique 
Automatique et Informatique Industrielle : 

Transformation Numérique 
LAMAMRA 

Kheireddine 
H 12 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة 3جامعة قسنطينةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  71 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP مليكة فريمش الحوكمة املحلية :ظيم سياس ي وإداري ثى علوم سياسية H 30 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة لضم جامعة تبسةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP أمين البار حوكمة وإدارة املوارد البشرية العلوم السياسية H 30 

SEGC 
Sciences Financières  

et Comptabilité 
Comptabilité et Audit YOUSFI Rafik H 30 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة جيجلتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC سيير
ّ
 علوم الخ

Management du Transport 
 et de la Logistique 

MEHASSOUEL 
Naamane 

H 15 

Finance et Comptabilité KEDDAM Djamel H 15 

 H 15 سرحان سامية  إدارة أعمال املؤسسات

ST 
Génie des 
Procédés  

Génie des Procédés : Traitement  
et Valorisation des Eaux  

et des Déchets Solides 
ZAZOUA Ali H 06 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة المسيمةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة درج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةما بعػد الّتػ
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SHS 
Sciences de l’Information  

et de la Communication 
Communication : 

Communication de l’Entreprise 
YAHIA 

Takeiddine 
H 12 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة المركز الجامعي بميمةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 
MI Informatique Sécurité Informatique BOULMERKA Aissa H 15 

SEGC 

Sciences Commerciales Marketing Management BELHADJ Tarek H 20 

Sciences de Gestion بوالريحان فاروق الخسيير إلاداري واملالي للمؤسسات H 20 

Sciences Economiques Gestion Hospitalière RAMLI Hamza H 20 
Sciences Financières  

et Comptabilité 
Finance et Comptabilité ACHOURI Naim H 20 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة  1جامعة وىرافتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػةما بعػد الّتػدرج المتخّص 
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

MI Informatique 
Management des Systèmes 

d’Information 
BOUAMRANE Karim R 20 

SNV Biologie Moléculaire 

Génétique Moléculaire et 
Oncogenèse : Implication de la 

Biologie Moléculaire dans le 
dépistage et le diagnostic 

BELHADJ Amina H 10 

ST 
Optique et Mécanique  

de Précision 
Optométrie : Contactologie & Vision 

Binoculaire 
KAIL Fatiha H 30 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة  2جامعة وىرافتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ػةما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجي
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP Droit Privé Droit Maritime et Portuaire BOUKHATMI Fatima H 10 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة بشارتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC سيير
ّ
 H 35 حمول طارق  إدارة الحىمية املحلية علوم الخ

ST 

Génie de 
l’Environnement 

Ingénierie et Gestion des Eaux : 
Traitement et Valorisation des Effluents 

des Industries Agro-Alimentaires 
NABBOU Nouria H 20 

Architecture  
Patrimoine : Préservation du Patrimoine 

Architectural Qualification Expert en 
Patrimoine 

HAMOUINE 
Abdelmadjid 

H 25 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة  جامعة غميزافتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ
 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة

 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC سييــر
ّ
 H 05 ميمووي ياسين إدارة ألاعمال وجسيير املوارد البشرية علــوم الخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة سعيدةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  بن أحمد الحاج لكوروهيةإلادارة الا الحلوق H 25 

MI 
Mathématiques 

Appliquées 

Méthode et Outils d’Aide à la 

Décision 

KANDOUCI 

Abdeldjebbar 
H 15 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة معسكرتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 القػرار رقػـ ممحػػق

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC Sciences de Gestion Management des Ressources Humaines LEKKAM Hanane H 35 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة جامعة تيسمسيمتتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP علوم سياسيــة 
ـة: إلادارة الالكوروهية وحوكمة علوم سياسيـ

 إلادارات العمومية واملؤسسات الاكحصادية
 H 30 وش حمــزة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل شيػادة المركز الجامعي بالنعامةتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقاعػد البيداغوجيػة
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

DSP  الحلوق 

 جىائي والعلوم الجىائية:اللاهون ال

اللاهون الجىائي والعلوم الجىائية في إطار السياسة 

 الجىائية الحديثة

 H 20 شريفي الشريف

ST 
Génie 

Mécanique 

Construction Mécanique : Modélisation 

des Structures  et Ouvrages 
KHATIR Tawfiq H 06 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لضمػاف الّتكويػف لنيػل المدرسة المتعددة التقنيات بوىرافتأىيػل  والمتضّمػف 2022فيفري  17 المؤرخ في 176 ممحػػق القػرار رقػـ

 2022-2021الجامعيػة  الّسنػة بعنػواف المفتوحػة عػد البيداغوجيػةشيػادة ما بعػد الّتػدرج المتخّصػص ويحػّدد عػدد المقا
 

Domaine Filière Spécialité Responsable Type Postes 

SEGC 
Sciences 

Commerciales 

Finance et Management des 

Projets Innovants 
BOUTIFOUR Zohra R 15 

ST Génie Mécanique 

Energétique : Innovation de 

l’Ingénierie des Réseaux 

Energétiques In-IRE 

BOUSBAA Hamza H 25 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022فيفري  17مػؤرخ فػي  12قػػرار رقػـ 
 أدرار لدى مديرية الخدمات الجامعية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .عمق بتسييػر الخدمات االجتماعيةالمت
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، المعدؿ.يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
والمتضمف  1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

           .يواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـإنشاء الد
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.المحدد لصالحيات وز 
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

، المتضمف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات 2004ديسمبر سنة  22في 
 الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا.

الخدمات اإلجتماعية، لػدػ  ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة2021ديسمبر سنة  08نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية أدرار.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 مديرية الخدمات الجامعية أدرار. تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المػادة األولى:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػػػػػادة 
 األعضاء الدائموف: 

 عثماني عبد الباسط -03 زويني عبد هللا -02 فكر عبد القادربا -01
 مسعودالشيخ  -06 طمحاوؼ عبد هللا -05 برماتي عمي -04
 عمرؼ محسف -09 عبد الرحماف ساسي  -08 بف زيطة أسماء -07

 األعضاء اإلضافيوف:  
 محارزؼ عمر -03 دليل عمر -02 العالمي عبد الوىاب -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) تسرؼ  :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مدير الخدمات الجامعية أدرار، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  :4المػػػػػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  17حرر بالجزائر في 

 عميـ العالي والبحث العمميع/وزير الت
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  177قػػرار رقـ 
 سكيكدة-جيبالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولو  لقسـ التكنولوجيا

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009غشت  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة المتضّمف إنشاء المدرسة العميا
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ  -

 .2021نوفمبر  08سكيكدة المؤرخ في -التكنولوجي
 

 

 ػقػػػػػّرري  
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء  ، والمذكور أعاله، ييدؼ2016يونيو سنة  14الموافق 

 سكيكدة.-ة التعميـ التكنولوجيالمجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بالمدرسة العميا ألساتذ
-ألساتذة التعميـ التكنولوجي تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا بالمدرسة العميا :2 المادة

 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
سكيكدة، كل فيما -ة التعميـ التكنولوجييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا ألساتذ :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  24المؤرخ في  177 ممحق بالقرار رقـ

 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ التكنولوجيا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ خريف نصر الديف دمحم 1
 رئيس القسـ رحموني صالح 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" تيفوني عصاـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولحروؼ أمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" رحاب عبد الرزاؽ 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرياف إبراىيـ 6
 د قسـ "أ"أستاذ مساع عثماف ايماف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  178قػػرار رقـ 
 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ الفيزياء والكيمياء

 

 لبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي وا
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009غشت  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة ياالمتضّمف إنشاء المدرسة العم
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ  -

 .2021نوفمبر  08سكيكدة المؤرخ في -التكنولوجي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50يقا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 كدة.سكي-المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ  :2المادة 

 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التكنولوجي
سكيكدة، كل فيما -وجييكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنول :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  24المؤرخ في  178 ممحق بالقرار رقـ

 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ الفيزياء والكيمياء
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف جفاؿ حساف 1
 رئيس القسـ بوبكرؼ ىاني 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نميرؼ وردة 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوعسمة سعاد 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مسقالجي سعاد 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بونقجة بالؿ 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوعوينة بركات 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  179قػػرار رقـ 
 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ العمـو الطبيعية

 

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

 .ف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿوالمتضمّ 
 2009غشت  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .جي بسكيكدةألساتذة التعميـ التكنولو  المتضّمف إنشاء المدرسة العميا
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ  -

 .2021نوفمبر  08سكيكدة المؤرخ في -التكنولوجي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رقـ  ـ التنفيذؼمف المرسو  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 سكيكدة.-المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي
مية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الطبيعية بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ تحّدد القائمة االس :2المادة 

 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التكنولوجي
سكيكدة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. يخصو، بتطبيق ىذا
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  24المؤرخ في  179ممحق بالقرار رقـ 

 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ العموـ الطبيعية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 قسـرئيس المجنة العممية لم جغادر نور اليدػ 1
 رئيس القسـ مزيرؼ فيصل 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" غانـ ابتساـ 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شاوش رابح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" خمفاوؼ فيصل 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حركات حمزة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عتروز كماؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  180قػػرار رقـ 
 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009غشت  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدةألسات المتضّمف إنشاء المدرسة العميا
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13يذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنف -

 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عميااألساسي النموذجي لممدرسة الالذؼ يحدد القانوف 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا  -

 .2021نوفمبر  08سكيكدة المؤرخ في -ألساتذة التعميـ التكنولوجي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9رخ في المؤ  176-16رقـ  مف المرسـو التنفيذؼ 50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 سكيكدة.-المجنة العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي
العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي بالمدرسة العميا ألساتذة  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة :2المادة 

 سكيكدة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-التعميـ التكنولوجي
سكيكدة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار 
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  24المؤرخ في  180ممحق بالقرار رقـ 

 سكيكدة-بالمدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لمقسـرئيس المجنة العممية  خشماف حساـ الديف 1
 رئيس القسـ فراؽ عزوز 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سالمي سمير 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بولعراس صالح 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزياني سيف الديف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" قواسمية دمحم 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف حيونة صالح 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 فيفري  24مؤرخ في  181قػػرار رقـ 
 سكيكدة-لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 2009غشت  10الموافق  1430شعباف عاـ  19المؤرخ في  254-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .ألساتذة التعميـ التكنولوجي بسكيكدة المتضّمف إنشاء المدرسة العميا
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18رخ في المؤ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
سكيكدة -حضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجيوبناًء عمى م -

 .2021نوفمبر  08المؤرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، 2016يونيو سنة  14الموافق 

 سكيكدة.-المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي
سكيكدة، وفقا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي :2المادة 

 القرار.لمجدوؿ الممحق بيذا 
سكيكدة، كل فيما -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي :3المادة 

 يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022فيفري  24المؤرخ في  181 ممحق بالقرار رقـ

 سكيكدة-ألساتذة التعميـ التكنولوجي العميالممدرسة 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة بوجعدار جماؿ 1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  كحيل جماؿ 2

العممي والتطوير التكنولوجي  مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث بابورؼ العيدؼ 3
 واالبتكار وترقية المقاوالتية

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية أـ العز فيصل 4
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 رئيس قسـ الفيزياء والكيمياء بوبكرؼ ىاني 5
 رئيس قسـ التكنولوجيا رحموني صالح 6
 رئيس قسـ العمـو الطبيعية مزيرؼ فيصل 7
 رئيس قسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي اؽ عزوزفر  8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الفيزياء والكيمياء بف جفاؿ حساف 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التكنولوجيا خريف نصر الديف دمحم 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الطبيعية جغادر نور اليدػ 11
 العممية لقسـ الرياضيات واإلعالـ اآللي رئيس المجنة خشماف حساـ الديف 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوغنجيوة ىشاـ 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بوسنة جالؿ 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عميرة خديجة 15
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سايحي يوسف 16
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عياش مصعب 17
 أستاذ مشارؾ ناصرؼ عبد العزيز 18
 مدير مخبر بحث يف نصر الديف عبد المالؾخر  19
 سكيكدة -1955أوت  20أستاذ بجامعة  خنفايس كماؿ 20
 سكيكدة-1955أوت  20أستاذ بجامعة  مساسط صالح 21
 مسؤوؿ المكتبة مقدـ اليزيد 22
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 ري فيف 24مؤرخ في  182قػػرار رقـ 
 بجاية-لممدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016ة يونيو سن 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
المتضّمف  2020غشت  22الموافق  1442محّرـ عاـ  3المؤرخ في  235-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .بجاية -إنشاء المدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة
ساتذة بالمجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2022جانفي  17بجاية المؤرخ في  -والرقمنة
 

 ي ػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء ، والمذك2016يونيو سنة  14الموافق 

 بجاية.-المجمس العممي لممدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة
تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. بجاية، -والرقمنة
 -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة :3المادة 

 بجاية، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 يفحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ئمة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحدد القا 2022فيفري  24المؤرخ في  182 ممحق بالقرار رقـ

 بجاية-في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة لممدرسة العميا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة طارؼ عبد الكماؿ 1
 ل مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواص سباع عبد الرزاؽ 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية خنوش محند اسعيد 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية أزواو فيصل 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" المير يوسف 5
 ذ محاضر قسـ "أ"أستا اسعادؼ بدر الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مجوج رفيق 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" شمواح ليمى 8
 أستاذ مساعد قسـ "ب" داودؼ مروة 9
 بجاية  -أستاذ بجامعة عبد الرحمف ميرة بمعيد أحرور 10
 بجاية -أستاذ بجامعة عبد الرحمف ميرة فارح زوبير 11
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمػس العممػي ،2022 فيفري  24مؤرخ في  183قػػرار رقـ 
 1الجزائر -لكميػة الصيػدلػة بجامعة بف يوسف بف خدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ 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
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24 المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ي والبحث العمميير التعميـ العالالذؼ يحدد صالحيات وز 

 1الجزائر -بالمجمس العممي لكمية الصيدلة بجامعة بف يوسف بف خدةوبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2021ديسمبر  10المؤّرخ في 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ثانية جمادػ ال 24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  مف المرسوـ 44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1الجزائر-تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الصيدلة بجامعة بف يوسف بف خدة
، وفقا 1الجزائر-بف يوسف بف خدة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الصيدلة بجامعة :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحّدد القائمة  2022فيفري  24المؤرخ في  183ممحػػػق بالقػػرار رقـ 

 1الجزائر-لكمية الصيػدلػة بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجمس العممي لمكمية، ممّثمة األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة عطاؿ نبيمة 1
 عميد الكمية جيجيؾ رضا 2
 دراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة نائب العميد مكّمف بال بوديس حكيـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية كزاؿ كريـ 4
 الصيدلة رئيس قسـ تواتي جميمة 5
 رئيس قسـ الصيدلة الصناعية زبيش يونس 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ الصيدلة جناف فازية 7
 نة العممية لقسـ الصيدلة الصناعيةرئيس المج منصورؼ كماؿ 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة قريشي عوار منيرة 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة الصناعية بف عيسى سياـ 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الصيدلة الصناعية قدور سممى 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف س دمحمنوا 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف غراب أشواؽ 13
 مديرة مخبر بحث غناسي فاطمة الزىراء 14
 مدير مخبر بحث إمسعوداف بمعيد 15
 مديرة مخبر بحث سماتي دليمة 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 فيفري  24مؤرخ في  184قػػرار رقـ 
 1الجزائر-لكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1جامعة الجزائر بتنظيـ
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
ة       غشت سن 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 1الجزائر -ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدةب وبناًء عمى محضر انتخا -

 .2022جانفي  03المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 .1الجزائر -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة
وفقا  ،1الجزائر -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة :2المادة 

 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
، كل فيما يخصو، بتطبيق 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العممي وزير التعميـ العالي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عممي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس ال 2022فيفري  24المؤرخ في  184ممحػػػق بالقػػرار رقـ  

 1الجزائر-لكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة عدور ليديا 1
 عميد الكمية بوعزيز أحمد 2
 ج والبحث العممي والعالقات الخارجيةنائب العميد مكّمف بما بعد التدرّ  معامرية عائشة بية 3
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة بوساحة بوزيد 4
 رئيس قسـ اليندسة المعمارية وحاس رشيد 5
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 مكمفة بتسيير شؤوف قسـ الرياضيات سوامي فرياؿ 6
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة آيت وازو عبد النور 7
 رئيس قسـ عمـو المادة صبرينة بف مبارؾ 8
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي بمعطار خديجة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المعمارية قاسي صالح 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرياضيات  بف عيسى لخضر 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة تومي دمحم 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ عمـو المادة لمميكشي وىيبة 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإلعالـ اآللي بعداش عبد الرحمف 14
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة زرماف نجية 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو الطبيعة والحياة مناد رفيق 16
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ عمـو المادة وف عز الديفعد 17
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات باشوش كماؿ 18
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الرياضيات بنية ياسيف 19
 سـ اإلعالـ اآلليممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ق بعداش عبد الرحمف 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي جوادؼ ياسيف 21
 ممّثل عف األساتذة المساعديف سي أحمد دييية 22
 ممّثل عف األساتذة المساعديف كفيل صبرينة 23
 مسؤوؿ المكتبة مروش زكية 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 فيفري  24مؤرخ في  185قػػرار رقـ 
 1الجزائر-لقسػػـ عمػػـو الطبيعػة والحيػػاة بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ 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
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عمـو الطبيعة والحياة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف  -

 .2021ديسمبر  05المؤّرخ في  1الجزائر -يوسف بف خدة
 

 ي ػقػػػػػّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03لتنفيذؼ رقـ مف المرسوـ ا 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 الطبيعة والحياة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف 
 .1الجزائر-خدة

بف يوسف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ الطبيعة والحياة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة :2مادة ال
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر-بف خدة

 ،، كل فيما يخصو1الجزائر -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022فيفري  24المؤرخ في  185ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجزائر-بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة لقسػػـ عمػػوـ الطبيعػة والحيػػاة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ تومي دمحم 1
 رئيس القسـ آيت وازو عبد النور 2
 أستاذ بوعزيز أحمد 3
 أستاذة  زرماف نجية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لنشي نسريف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" آيت صديق حمزة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سي أحمد دييية 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كفيل صبرينة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 فيفري  24مؤرخ في  186قػػرار رقـ 

 1الجزائر-لقسػػـ اليندسػػة المعمػػارية بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84تضى المرسوـ رقـ بمق -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .كومةوالمتضّمف تعييف أعضاء الح
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػػارية بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف  -
 .2021ديسمبر  06المؤّرخ في  1الجزائر -يوسف بف خدة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ػوـ بجامعة بف يوسف بف القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػػارية بكمية العمػػػػ
 .1الجزائر -خدة

بف يوسف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اليندسػػة المعمػػارية بكمية العمػػػػػوـ بجامعة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -بف خدة

 بتطبيق ، كل فيما يخصو،1الجزائر-عة بف يوسف بف خدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جام :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة  2022فيفري  24المؤرخ في  186ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجزائر-بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدة لقسػػـ اليندسػػة المعمػػارية

 الصفػة االسـ والمقػب ـالرق
 رئيس المجنة العممية لمقسـ قاسي صالح 1
 رئيس القسـ وحاس رشيد 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حدادو نعيمة 3
 أستاذة محاضر قسـ "ب" مريجة صبرينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بورشاؽ سفياف 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نايت عمارة فريد 6
 اعد قسـ "أ"أستاذ مس مطاطحة سمية 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 فيفري  24مؤرخ في  187قػػرار رقـ 

 1الجزائر-لقسػػـ عمػػـو المػػػادة بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 والبحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي 
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ 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  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األوؿ ع 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  -
 .2021ديسمبر  05المؤّرخ في  1الجزائر  -خدة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  دة األولى:الما
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ػوـ بجامعة بف يوسف بف خدةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عموـ المادة بكمية العمػػػػ
 .1الجزائر

 -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ عمـو المادة بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

، كل فيما يخصو، 1الجزائر -بف خدة يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022فيفري  24المؤرخ في  187ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجزائر-بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة لقسػػـ عمػػوـ المػػػادة

 

 الصفػة باالسـ والمقػ الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ لمميكشي وىيبة 1
 رئيس القسـ بف مبارؾ صبرينة 2
 أستاذة عدور ليديا 3
 أستاذة  الكورد كوثر 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نبات األميف 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخارؼ فيضل 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" امعوش حمزة 7
 قسـ "أ"أستاذ مساعد  سوسي نسيمة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 فيفري  24مؤرخ في  188قػػرار رقـ 

 1الجزائر-لقسػػـ اإلعػػػالـ اآللػػػي بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة
 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
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 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 

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

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

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ اإلعػػػالـ اآللػػػي بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف  -
 .2021ديسمبر  29المؤّرخ في  1الجزائر  -بف خدة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػػػالـ اآللػػػي 
 .1الجزائر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ اإلعػػػالـ اآللػػػي بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر-خدة

 ، كل فيما يخصو، بتطبيق1الجزائر-ف ومدير جامعة بف يوسف بف خدةيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكوي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022فيفري  24مؤرخ في  188ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1رالجزائ -بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف بف خدة لقسػػـ اإلعػػػالـ اآللػػػي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بعداش عبد الرحمف 1
 رئيس القسـ بمعطار خديجة 2
 أستاذ جوادؼ يسيف منصور 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سوامي فرياؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الرؤوؼ ابف غالية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ياسيف درياس 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" ةبغمي رويد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" سعدو دمحم 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 فيفري  24مؤرخ في  189قػػرار رقـ 
 1الجزائر-ف خدةلقسػػـ الريػػاضيػػات بكمية العمػػػػػـو بجامعة بف يوسف ب

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442اـ ذو القعدة ع 26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الريػػاضيػػات بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  -

 .2021ديسمبر  06خ في المؤرّ  1الجزائر -خدة
 ي ػقػػػػػّرر

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -العممية لقسـ الريػػاضيػػات بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف خدةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة 
 .1الجزائر

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الريػػاضيػػات بكمية العمػػػػػوـ بجامعة بف يوسف بف  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر-خدة

، كل فيما يخصو، 1الجزائر -العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدةيكّمف المدير  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. بتطبيق

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022فيفري  24المؤرخ في  189ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1الجزائر -وسف بف خدةبكمية العمػػػػػـو بجامعة بف ي لقسػػـ الريػػاضيػػات

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف عيسى لخضر 1
 مكمفة بتسيير شؤوف القسـ سوامي فرياؿ 2
 أستاذ مختارؼ فارس 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" باشوش كماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بنية ياسيف 5
 "أستاذ مساعد قسـ "أ زواتني دمحم أميف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" طيار راجية 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020فيفري  01المؤّرخ في  53يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  24مؤرخ في  190قػػرار رقـ 
 ريةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

 2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  223-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لمتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة متضّمف تحويل المعيد الوطنيوال

 2009أكتوبر  12الموافق  1430شواؿ عاـ  23المؤرخ في  330-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف تغيير تسمية المدرسة الوطنية العميا لمتجارة

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العممييحدد صالحيات وز 

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

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي  2020فيفرؼ  01 المؤرخ في 53وبموجب القرار رقـ  -
 .دراسات العميا التجارية، المعّدؿلمدرسة ال

 .2022فيفرؼ  02في  المؤرخ 01وبناًء عمى إرساؿ مديرة مدرسة الدراسات العميا التجارية رقـ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

سمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة اال المادة األولى:
 التجارية.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية، وفقا لمجدوؿ الممحق  :2المادة 
 بيذا القرار.

رية ،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة مدرسة الدراسات العميا التجا :3 المادة
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020فيفري  01المؤّرخ في  53الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  24المؤرخ في  190ممحق بالقرار رقـ 
 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمدرسة الدراسات العميا التجارية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة اسمي أماؿق 1
 مدير مساعد مكمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار وترقية المقاوالتية ميمودؼ دمحم كريـ 2
 مدير مساعد مكمف بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية بوشة نسريف 3
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 رئيس قسـ إدارة األعماؿ ب ىندبمحواج 4
 رئيس قسـ التسويق حداد إيماف 5
 رئيس قسـ العمـو التجارية براىيتي ابتساـ 6
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  عسيمة نبيمة 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ إدارة األعماؿ بف يخمف فايزة 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ التسويق بويوسف جميمة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ الشؤوف الدولية ف ليندةقري 10
 مديرة مخبر بحث جمعة حسيبة 11
 مديرة مخبر بحث قشطولي وداد 12
 أستاذ شنوفي نور الديف 13
 أستاذ حموتاف عمي 14
 أستاذ عميوش لرادؼ بيية 15
 أستاذ لعوج وردية 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بمعيد ذىبية 17
 أستاذ محاضر قسـ "أ" لزىراءحداد فاطمة ا 18
 أستاذ محاضر قسـ "ب" زبوشي دمحم عبد الرؤوؼ 19
 أستاذ مساعد قسـ "ب" األندلوسي زازا 20
 أستاذ بجامعة بومرداس حفيز دمحم وفيق 21
 أستاذ بجامعة التكويف المتواصل لخمف عثماف 22
 مديرة المكتبة زيتوني عويشة 23
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة  ،2022 فيفري  24مؤرخ في  191قػػرار رقـ 
 1البميػدة-بكّميػة عمـو الطبيعة والحياة بجامعة سعػد دحمػب لقسػػـ بيػػوتكنولػوجيا والبيػئة الفػػالحيػة

 

 عممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  137-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .معّدؿ والمتّمـجامعة البميدة، الوالمتضّمف إنشاء  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ بيػػوتكنولػوجيا والبيػئة الفػػالحيػة بكّمية عمـو  -

 .2022فيفرؼ  14المؤرخ في  1بميػدةال -الطبيعة والحياة بجامعة سعد دحمب
 

 ي ػقػػػػػّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

نولػوجيا والبيػئة الفػػالحيػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ بيػػوتك
 .1البميػدة-بجامعة سعد دحمب

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية بيػػوتكنولػوجيا والبيػئة الفػػالحيػة بكّمية عموـ الطبيعة والحياة  :2المادة 
 القرار.، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1البميػدة-بجامعة سعد دحمب

، كّل فيما يخصو،بتطبيق ىذا 1البميػدة -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة سعد دحمب :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 بف زياف أ.د عبد الباقي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الّمجنػة العمميػة 2022فيفري  24المؤرخ في  191ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1البميػدة -بكّميػة عمـو الطبيػعة والحيػاة بجامعة سعػد دحمػب والبيػئة الفػػالحيػة لقسػػـ بيػػوتكنولػوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  مفتي قرطبي حكيمة 1
 رئيس القسـ مواس يمينة 2
 أستاذة شاوية شريفة 3
 أستاذة جازولي عميـ فاطمة الزىراء 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دةمومف مسقو سعي 5
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" بف قرطبي ىند 6
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" بابا عيسى كريمة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ،2022 فيفري  24مؤرخ في  192قػػرار رقـ 

 تيبازة-بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا ػػـو االجتماعيػة واإلنسػانيػةلمعيد العم
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05رقـ  وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ -

 .الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العمػػوـ االجتماعيػة واإلنسػانيػة بالمركز  -
 .2021نوفمبر  16تيبازة المؤّرخ في -هللا الجامعي مرسمي عبد

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299- 05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  38تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله،ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 معيد العمػػـو االجتماعيػة واإلنسػانيػة بالمركز الجامعي تيبازة.المجمس العممي ل
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمػػوـ االجتماعيػة واإلنسػانيػة بالمركز الجامعي  :2المادة 

 تيبازة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مرسمي عبد هللا
تعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي تيبازة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكمف المدير العاـ لم :3 المادة

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي 2022فيفري  24المؤرخ في  192ممحق بالقرار رقـ 

 بازةتي-لمعيد العمػػوـ االجتماعيػة واإلنسػانيػة بالمركز الجامعي مرسمي عبد هللا
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد مراد كموش 1
 مدير المعيد ياسيف بوزقزة 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج  عبد الوىاب عميمي 3
 مدير مساعد مكمف لما بعد التدرج والبحث العممي زىيرة حمدوش 4
 تماعيةرئيس قسـ العمـو االج جماؿ بف زياف 5
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية يوسف بف سعيداني 6
 أستاذ  عبد القادر خريبش 7
  أستاذ دمحم ودوع 8
  أستاذ دمحم قدور 9
  أستاذة غنية بف عبد هللا 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سييمة شالبي 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مميكة بكير 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" قارة فاطمة 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عينوش حسينة 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حميمة سايح 15
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نجيب بف عودة 16
 مدير مخبر بحث دمحم عبورة 17
 مدير مخبر بحث رفيق خالؼ 18
 مديرة مكتبة المعيد بوسيف شريفة 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  196قػػرار رقـ 
 الحقوؽ لدى جامعة المدية 

 

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

 .ء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضا
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7رخ في المؤ  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية الحقوؽ لدػ  2010مارس  17المؤرخ في  77ـ وبمقتضى القرار رق -
 .جامعة المدية

 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

ور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذك2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ لدػ جامعة المدية.

 تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية الحقوؽ لدػ جامعة المدية في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. :2الػػمادة 
 الي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ الع :3الػػػمادة 

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  24خ في مؤر ال 196 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة المديةالحقوؽ  كمية 

 

 الصفة المقب واإلسـ
 عميد الكمية، رئيسا أورواف ىاروف  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية غربي أسامة  -
 رئيس قسـ الحقوؽ  غياطو الطاىر  -
 مدير مخبر بحث عمروش الحسيف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ   سبتي عبد القادر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  بف صارؼ رضواف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف رحاؿ جماؿ  -
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 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف قربة رضا  -
 المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف طالب أحمد عادؿ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات جدو ىشاـ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الحقوؽ  بوسيوة  أماؿ  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  197قػػرار رقـ 
 اآلداب والمغات لدى جامعة المدية

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03تضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمق -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
  .منو

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية اآلداب والمغات  2014س مار  11المؤرخ في  237وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لدػ جامعة المدية

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
دؼ ىذا القرار إلى تحديد ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، يي2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة المدية.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية اآلداب والمغات لدػ جامعة المدية في الجدوؿ الممحق بيذا  :2الػػمػادة 

 القرار.
 يـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعم :3الػػػمػادة 

 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  24مؤرخ في ال 197ممحق بالقرار رقـ 
 لدى جامعة المديةاآلداب والمغات  كمية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا شنوؼ ناجي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية زوقاؼ دمحم -
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 رئيس قسـ المغة واألدب العربي ىاشمي دمحم -
 ات األجنبيةرئيسة قسـ المغ حايد سميمة -
 مدير مخبر بحث حميدؼ بف يوسف  -
 مدير مخبر بحث بولمعاني النذير  -
 مدير مخبر بحث كاديؾ جماؿ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي حيولة سميـ  -
 العربيممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغة واألدب  دوالي بمخير  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية غطاس كماؿ  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ المغات األجنبية صدارؼ بونوار  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زاوؼ دمحم  -
 لمساعديفممثل منتخب عف سمؾ األساتذة ا نعماوؼ عبد هللا -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ولد مجبر حبيب  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بف شيرة إسماعيل  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ المغة واألدب العربي  بحوت احمد  -
 مبة عف قسـ المغات األجنبيةممثمة منتخبة عف الط حميدية ياسميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية  ،2022 فيفري  24مؤرخ في  198قػػرار رقـ 

 العمـو اإلنسانية واالجتماعية لدى جامعة المدية
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279 -03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد 2003
  .منو

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11 -09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ألوؿ عاـ ربيع ا 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ اإلنسانية  2014مارس  11المؤرخ في  238وبمقتضى القرار رقـ  -
 .واالجتماعية  لدػ جامعة المدية

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39يقا ألحكاـ المادة تطب المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  لدػ جامعة المدية.
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تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  لدػ جامعة المدية في الجدوؿ  :2ػمػادة الػػ
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 بحث العمميوزير التعميـ العالي وال
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  24المؤرخ في  198ممحق بالقرار رقـ 

  نسانية واالجتماعية لدى جامعة المديةكمية العموـ اإل 
 

 الصفة المقب واإلسـ  -
 عميد الكمية، رئيسا ىيصاـ موسى  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية منادلي دمحم  -
 رئيسة قسـ العمـو اإلنسانية حمصي لطيفة  -
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية جاب هللا يوسف  -
 رئيس قسـ عمـو اإلعالـ واالتصاؿ حراث سمير  -
 مدير مخبر بحث غربي الغالي  -
 مدير مخبر بحث ولد محي الديف نبيل  -
 مدير مخبر بحث واكد رابح  -
 مدير مخبر بحث بساـ أحمد الشريف  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية مياد رشيد  -
 ية عف قسـ العمـو اإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذ العمرؼ عبد النور  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية  بف قطاؼ دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  العمـو االجتماعية نشادؼ عبد القادر  -
 سـ  عمـو اإلعالـ واالتصاؿممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق راشدؼ وردية  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عمـو اإلعالـ واالتصاؿ بووزة باية -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف حاج كولة عبد العزيز  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف زاوؼ عمرو  -
 ميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف المستخد سمانة أسماء  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات قرمزلي دمحم  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو اإلنسانية جربوع صفية  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو االجتماعية جدو أميرة  -
 بة عف الطمبة عف قسـ  عمـو اإلعالـ واالتصاؿممثمة منتخ بوقمقاؿ سممى  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  199قػػرار رقـ 
 العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير لدى جامعة  المدية

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003

  .منو
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13فيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التن -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ االقتصادية  2010مارس  17المؤرخ في  78وبمقتضى القرار رقـ  -

 .امعة المدية، المتمـوالتجارية وعمـو التسيير لدػ ج
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

ة العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمي
 المدية.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والعموـ التجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة  :2الػمادة 
 المدية في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 مية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرس :3الػػمادة 
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  24المؤرخ في  199ر رقـ ممحق بالقرا

 التجارية وعموـ التسيير  لدى جامعة المدية كمية العموـ االقتصادية والعمـو
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا غريبي أحمد  -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خميل عبد القادر -
 ئيس قسـ العمـو التجاريةر  اسكندر عثماف  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير باصور رضواف  -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية  غزازؼ عماد -
 رئيس قسـ المالية والمحاسبة عموطي لميف  -
 مدير مخبر بحث رميدؼ عبد الوىاب  -
 مدير مخبر بحث رتيعة دمحم -
 مدير مخبر بحث حمداني محي الديف -
 عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجاريةممثل منتخب  بولصناـ دمحم -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية جبارة بناصر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوجطو حكيـ  -
 عف قسـ عمـو التسيير ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية  يرقي حسيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية  جبارة مراد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ىاروف عمر -
 سبةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحا حمادؼ نبيل -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو المالية والمحاسبة مامي عمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف كحمة عبد الغني -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف آتشي شعيب -
 دماتممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخ بوشنافة فطـو -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لشقر طارؽ  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية زايدؼ كريمة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير قيواجي عبير -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية قمعي عائشة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عمـو المالية والمحاسبة زىير  بالؿ -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  24مؤرخ في  200قػػرار رقـ 
 التكنولوجيا لدى جامعة المدية

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37معة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجا2003
  .نوم

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  11-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة المدية، المعدؿ والمتمـ

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18في المؤرخ  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .تعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ال

ية التكنولوجيا لدػ والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكم 2016جواف  9المؤرخ في  582وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة المدية

 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:

، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدػ جامعة المدية.
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ية ألعضاء مجمس كمية التكنولوجيا لدػ جامعة المدية في الجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة اإلسم :2الػػمادة 
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػمادة 
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  24مؤرخ في ال 200 ممحق بالقرار رقـ

 لدى جامعة المديةالتكنولوجيا  كمية
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا راد باشف م -
 رئيس المجمس العممي لمكمية تممساني عبد الحميـ  -
 رئيس قسـ اليندسة الكيربائية قاسمي عبد الرزاؽ  -
 رئيس قسـ اليندسة الميكانيكية زيرارؼ منير  -
 رئيسة قسـ اليندسة المدنية بوقمقاؿ جميمة  -
 رئيسة قسـ ىندسة الطرائق والبيئة فرحات سميرة  -
 رئيس قسـ جذع مشترؾ في التكنولوجيا زكرياء تريكي  -
 مدير مخبر بحث عنوف دمحم  -
 مدير مخبر بحث بوعزيز دمحم نجيب  -
 مدير مخبر بحث كباش نذير -
 مدير مخبر بحث عبد هللا الحاج عبد هللا  -
 مدير مخبر بحث ولد زميرلي دمحم  -
 ة عف قسـ اليندسة الكيربائيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي مرسمي عبد القادر  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الكيربائية موالدية عبد الحفيع  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة الميكانيكية زقاؼ سميـ  -
 اليندسة الميكانيكيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شيبة يونس  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية بف تشيكو دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية قندوز دمحم  -
 والبيئةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق  بف قرطبي عثماف  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق والبيئة صدارؼ سمية  -
 مشترؾ في التكنولوجياالجذع الممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عمواوؼ رضا  -
 ؾ في التكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الجذع المشتر  كشيدؼ زياف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بعيميش دمحم أميف  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف السعيد بالؿ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مامي يوسف  -
 وعماؿ الخدمات ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف شيكر سعيد جالؿ  -
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 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الكيربائية ولد بابا عمي نذير  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة الميكانيكية دبيب وسيـ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اليندسة المدنية لعرج حمزة األميف  -
 طرائق والبيئةممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ ىندسة ال بمحاج مروة  -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ جذع مشترؾ في التكنولوجيا بف حواء مدينة  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  24مؤرخ في  201قػػرار رقـ 
 ة ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بالبيضالذي يحدد القائمة االسمي

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11 المؤرخ في 299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2010سبتمبر سنة  9الموافق 1431رمضاف عاـ  30المؤرخ في  204-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2المادة  اوالمتمـ، السيم ؿوالمتضمف إنشاء مركز جامعي بالبيض، المعد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
ة اء مجمس إدار الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعض 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882وبمقتضى القرار رقـ  -

 المركز الجامعي بالبيض، المعدؿ.
 ي ػقػػػػػّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019نوفمبر  03المؤرخ في  1882يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 لي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العا :2المادة 
 2022 فيفري  24 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كز الجامعي بالبيضقائمة أعضاء مجمس إدارة المر 

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس بمقوماف برزوؽ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو بف سعيد دمحم -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو مراح عمي -
 ل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينييف، ممث عضو قوجيل عبد الرزاؽ -
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 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو درويش رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف االجتماعي، عضو سعداوؼ عمي -
 ممثمة الوزير المكمف بالعدؿ، عضو بوطالب نرجس عوالي -
 ثل الوزير المكمف بالصناعة،مم عضو لوحة أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرات، عضو دريدؼ قاسمي -
 ممثل الوالي. عضو بوديسة دمحم -

 

 ."..........................................والباقي بدوف تغيير............................................"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  24مؤرخ في  202قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ فوالمتضم
أكتوبر سنة  29الموافق  1433ذؼ الحجة عاـ  13المؤرخ في  376-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

رسة العميا ألساتذة التعميـ التكنولوجي بوىراف إلى المدرسة الوطنية المتعددة والمتضمف تغيير تسمية المد 2012
 وىراف.التقنيات ب

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 منو. 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019جواف  19المؤرخ في  944وبمقتضى القرار رقـ  -
 دة التقنيات بوىراف، المعدؿ.لمتعدالمدرسة الوطنية ا

 

 ي ػقػػػػػّرر
، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019جواف  19المؤرخ في  944يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:

 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 

 2022 فيفري  24 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التقنيات بوىراف المدرسة الوطنية المتعددة قائمة أعضاء مجمس إدارة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بالسكة اسماعيل -
 ليةممثل الوزير المكمف بالما عضو لكحل دمحم -
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 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوبمعيد عبد القادر -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفمثل الوزير المم عضو عيمار نورالديف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى -
 األشغاؿ العموميةبممثمة الوزير المكمف  عضو بممقداد جميمة -
 والمناجـ الطاقةبممثل الوزير المكمف  عضو سباع عمر -
 واألمف المائي الموارد المائيةبمف ممثل الوزير المك عضو طرشوف جموؿ -
 المكمف بالصناعة ممثل الوزير عضو جاب هللا فريد -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثمة الوزير  عضو جبرؼ فيروز -

 

 :األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو مولى دمحم -
 تخب عف سمؾ األساتذةممثل من عضو بف زعمة حبيب -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ" ممثمة منتخبة عف عضو كازؼ أوؿ فتيحة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثل منتخب عف عضو محمودؼ اليوارؼ  -
 ديف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساع عضو بمقاسمي اماؿ -
 ساتذة المساعديف قسـ "أ"سمؾ األ ممثمة منتخبة عف عضو حمادؼ سامية -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بتاج خالد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بيدؼ عمي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو حمايدية صييب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو شرشاؿ دمحم أميف -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 فيفري  28مؤرخ في  213قػػرار رقـ 

 العمـو لدى جامعة بومرداس
 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1998يونيو سنة  2الموافق  1419صفر عاـ  7المؤرخ في  189-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بومرداس، المعدؿ والمتمـ
غشت سنة  23الموافق  1424ػ الثانية عاـ جماد 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -
 .وزير التعميـ العالي والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ لدػ جامعة  2002غشت  5المؤرخ في  168وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بومرداس،المتمـ
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 ي ػقػػػػػّرر
نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ 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 لدػ جامعة بومرداس.

 رار.تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدػ جامعة بومرداس في الجدوؿ الممحق بيذا الق :2الػػػمادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022فيفري  28المؤرخ في  213 ممحق بالقرار رقـ
 لدى جامعة بومرداسالعموـ  كمية

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا ريبة أعمر -
 رئيس المجمس العممي لمكمية خالدؼ خالد -
 قسـ الكيمياءرئيس  وعاد كماؿ -
 رئيس قسـ الرياضيات فراني ياسيف -
 رئيس قسـ الفيزياء أولبسير عالوة -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي شعباني دمحم -
 رئيس قسـ البيولوجيا مسعوداف جماؿ -
 رئيس قسـ العمـو الفالحية  عجالف نورالديف -
 رئيس قسـ عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوبكر الصادؽ -
 مديرة مخبر بحث يج نسيمةبي -
 مدير مخبر بحث مزغيش دمحم -
 مديرة مخبر بحث عاشق فاطمة -
 مدير مخبر بحث أمغار فاتح -
 مديرة مخبر بحث بوشناؽ وىيبة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء سواؽ رفيقة -
 األستاذية عف قسـ الكيمياءممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف  ديدوش فضيمة يسمينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بف حامد نورالديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية داسة بدر الديف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  بوراش إلياس -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف رحيـ مريـ زىرة -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عمروف رشيد -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات لطرش بوثمجة أعمر  -
 خب عف الطمبة عف قسـ الكيمياءممثل منت لعيدؼ ميدؼ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الرياضيات دواؾ عاطف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ اآللي خميل رفيق -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ البيولوجيا عكريش نسيبة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  214قـ قػػرار ر 
 بسكرة جامعة جامعة

 

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

  المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
، 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  219-98مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة بسكرة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة لذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد، ا2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ   مف المرسـو 12تطبيقا ألحكاـ  المادة  المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة.
 ائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة بسكرة في الجدوؿ الممحق ليذا القرار.تحدد الق :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بسكرة قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة
 ف:واألعضاء المعين -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس ضيف عبد السالـ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو مد غالـبومد -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو مرزوقي عبد القادر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو الوافي دمحم -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو درويش رمضاف -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيالوزير المكمف با ممثل عضو خميفي معود -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو نجار عمي منصور -
 دراتممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصا عضو عمارؼ دمحم -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو مانع عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بقريعة ياسيف -
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 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ال عضو داف خالدزي -
 المكمف بالسكف والعمراف والمدينةممثل الوزير  عضو بوكرسي دمحم -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو فرجمي نجيب -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ ممثل عضو بديار الياشمي -
 مثل الواليم عضو بوجالؿ جالؿ -

 

 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

  ـ الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةعف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمو  ةمنتخب ةممثم عضو طرابسة حياة -
 تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياعف األساتذة ذوؼ مصف األس ةمنتخب ةممثم عضو ضيافي مميكة -
 والعمـو السياسية عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية الحقوؽ  ةمنتخب ةممثم عضو نور الصباح عكنوش -
 ية العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكم عضو ساعد شفيق -
 ادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتص عضو غقاؿ الياس -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغات ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف عضو فورار أدمحم بف لخضر -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو زمورؼ بمقاسـ -
 ألساتذة المساعديفمنتخب عف سمؾ اممثل  عضو قشوط الياس -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو بمبصير ليمى -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بجاوؼ عبد الحميد -
 ييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقن عضو كرميش ىشاـ -
 الطمبة ممثل منتخب عف عضو غربية بوبكر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو  غربية عبد الحميـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جويمية  18المؤرخ في  1223يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  215قػػرار رقـ 

  2ةيحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطين الذي
 

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

  المعدؿ. تعييف أعضاء الحكومة، والمتضمف
سنة  غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
، 2011نوفمبر سنة  28الموافق  1433محـر عاـ  3المؤرخ في  401-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2السيما المادة  2المتضمف إنشاء جامعة قسنطينة 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019جويمية  18المؤرخ في  1223بمقتضى القرار رقـ  -

 ، المعدؿ.2جامعة قسنطينة
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 ػقػػػػػّرري  
 

أعاله،  عدؿ والمذكػورم، ال2019جويمية  18المؤرخ في  1223يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كما ىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قسنطينة

 األعضاء المنتخبوف: -1
 الييئة لصفةا اإلسـ والمقب

  قتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو اال عضو بوفالطة دمحم سيف الديف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلجتماعية عضو حمود جماؿ -
 نتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عمـ النفس وعمـو التربيةممثل م عضو نعموف عبد السالـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية التكنولوجيات الحديثة لممعمومات واإلتصاؿ عضو بوراموؿ عبد الكريـ -
 والتوثيق، ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد عمـ المكتبات عضو مقناني صبرينة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية عضو مسعود بورغدة دمحم -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو دريدؼ عز الديف -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف عضو بوغمبوز سميمة -
 منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل عضو بوناح عمار -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو بمعموؼ حبيب -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو دايخي طيب -
 عف  الطمبة ةمنتخب ةممثم عضو بوسنة مريـ -

 

 ".............بدوف تغيير.................................. ..........والباقي..........."......................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  216قػػرار رقـ 
 برج بوعريريج الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23فق الموا 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12السيما المادة  المعدؿ والمتمـ، ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا،2003
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، الذؼ 2012سنة  يونيو 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نوم 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

، الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953وبمقتضى القرار رقـ  -
 ، المعدؿ.بوعريريججامعة برج 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

والمذكػور أعاله،  المعدؿ، 2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. كما ىو

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022فيفري  28 فيبالجزائر حرر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 ف:وضاء المعيناألع -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بدارؼ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو فوؿ عبد الحميـ -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزيرة الم عضو عبود فوزية -
 بالتربية الوطنية الوزير المكمف ممثل عضو بوعزغي ميمود -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو ساكرؼ الصالح -
 اإلدارؼ  ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح عضو نويوؼ بشير -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو لعويسي عبد هللا -
 وترقية الصادرات رةممثل الوزير المكمف بالتجا عضو بف طالب عبد الحكيـ -
 بالطاقة والمناجـالوزير المكمف  ةممثم عضو رحماني لطيفة -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو قاسي عمي -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو لعباشي ياسيف -
 لتنمية الريفيةفالحة واممثل الوزير المكمف بال عضو رويبي ىوارؼ بومديف -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو سحقي جميل -
 ممثل الوالي عضو دراج عبد المؤمف -

 

 ".......................والباقي بدوف تغيير.........................................".....................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2022 جانفي 05مؤرخ في  20قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 فيفري  28مؤرخ في  217قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة  الذي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة  26لمؤرخ في ا 281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  273-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2، والمتضمف  إنشاء جامعة  قالمة، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 2001
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد2003
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  الذؼ 2022جانفي  05مؤرخ في  20وبمقتضى القػػرار رقـ  -

 .قالمة
 ي ػقػػػػػّرر

 

كما ىو مححد  ، والمذكور أعاله،2022جانفي  05في  مؤرخ 20يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقػػرار رقـ  المادة األولى:
 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق في 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة قالمة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس حداد سميـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو رابح شريط -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو لطرش لخميسي -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو بوترعة دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوسطيل كماؿ -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيمكمف باممثل الوزير ال عضو حريزؼ نبيل -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو  افريؾ أحسف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بقاص مفدؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو إزرواؿ عثماف -
 اؿ العموميةممثل الوزير المكمف باألشغ عضو خالفة سميماف -
 ممثل الوالي عضو ىاني محمودؼ -
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 ف:واألعضاء المنتخب -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األس عضو حداد عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  عضو شماـ مبروؾ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو فة رؤوؼزر  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية اآلداب والمغات عضو موات نادية -
 اإلنسانية واالجتماعية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو عضو بف صويمح ليميا -
 ممثمة منتخبة عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو توىامي ياسمينة -
 ممثل منتخب عف الموظفيف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات عضو ي مصطفىنداتيحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو راميلحمر  -
 الطمبةممثل منتخب عف  عضو سريدؼ رامي عبد الكريـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022 فيفري  28مؤرخ في  218قػػرار رقـ 

 المركز الجامعي بتيبازة
 

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

 تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ. فوالمتضم
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 منو. 10سيره، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو و 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 منو. 2ة، المتمـ،  السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيباز 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 زير التعميـ العالي والبحث العممي.حيات و الذؼ يحدد صال
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  10تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2005غشت سنة  16الموافق 

 ركز الجامعي بتيبازة.مجمس إدارة الم
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة، في الجدوؿ الممحق ليذا القرار. :2المادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 لعمميوزير التعميـ العالي والبحث ا
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتيبازة
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا بزينة دمحم  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو زدورؼ حميد -
 الوزير  المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو تبوف دمحم فوزؼ  -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو حرفوش زىية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ بالممثل السمطة المكمفة  عضو فشيت أبوبكر -
 االجتماعيممثل الوزير المكمف بالعمل والتشغيل والضماف  عضو بف عمواش كماؿ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بوزكار اليادؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بف رزقية الحاج دمحم اليادؼ -
 رة المكمفة بالثقافة والفنوف لوزيممثمة ا عضو طيرات صبيحة -
 ممثل الوزير المكمف باالتصاؿ عضو دالي عمار أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بوحرشوش رابح -
 ممثمة الوالي عضو إممحايف أسيا -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الصفة الصفة اإلسـ والمقب

 عمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمعيد ال عضو عبد الرزاؽ مرواف -
 يد العمـو اإلنسانية واالجتماعيةممثل منتخب عف سمؾ األساتذة لمع عضو أيت موىوب محامد -
 ة لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسيةممثل منتخب عف سمؾ األساتذ عضو حطاب فؤاد -
 دب العربيساتذة لمعيد المغة واألممثمة منتخبة عف سمؾ األ عضو مودع عمجية -
 خب عف سمؾ األساتذة لمعيد العمـوممثل منت عضو قندوزؼ ياسيف -
 سمؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف  عضو حبوشي عبدالناصر -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو قنونة األخضر -
 تدارييف والتقنييف وعماؿ الخدماممثمة منتخبة عف المستخدميف اإل عضو ديممي نواؿ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإل عضو داىل عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف ميموف فتحي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عبد الحق شريف -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2018جواف  25المؤرخ في  590ويتمـ القرار رقـ  يعدؿ ،2022 فيفري  28مؤرخ في  219قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1985سنة  ديسمبر 17 الموافق 1408عاـ  شعباف 5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو. 4والمتمـ، ال سيما المادة  إنشاء مركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -
والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما  2011
  .منو 13المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2018جواف  25المؤرخ في  590وبمقتضى القرار رقـ  -
 البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور  2018جواف  25المؤرخ في  590تعدؿ وتتمـ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 أعاله، وتحرر كما يأتي:

 (......................................بدوف تغيير:.................................)المادة األولى"
 في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية، كمايمي: تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث

 :األعضاء اآلخريف 
 / مدير المركز.       السيد لعساسي منذر -
 / رئيس المجمس العممي."         السيد بف قرنة دمحم  -

 ".........................والباقي بدوف تغيير........................................"...........
 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.     :2المادة 
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2018جواف  12المؤرخ في  558يعدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  220قػػرار رقـ 

 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لمركز البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 والمتضمف 1985سنة ديسمبر  17 الموافق 1408عاـ  شعباف 5المؤرخ في  307-85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 منو،. 4والمتمـ، ال سيما المادة  إنشاء مركز البحث في اإلفتصاد المطبق مف أجل التنمية، المعدؿ
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 ، المعدؿ.والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

تكنولوجي، السيما والذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13المادة 
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، 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2018جواف  12المؤرخ في  558وبمقتضى القرار رقـ  -
 االقتصاد المطبق مف أجل التنمية. لمركز البحث في

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله وتحرر كما 2018جواف  12المؤرخ في  558األولى مف القرار رقـ تعدؿ المادة  المادة األولى:
 يأتي: 

 (...................................بدوف تغيير.............................) المادة األولى:"
لتنمية، البحث في االقتصاد المطبق مف أجل امركز تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ل 

 كما يمي:
 :األعضاء بحكـ القانوف 

 ".لعساسي منذر / مدير المركز - -
 ".........................والباقي بدوف تغيير........................................"...........

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 فيفري  28مؤرخ في  221قػػرار رقـ 

 تبسة-لجامعة العربي التبسي
 

 ميـ العالي والبحث العممي،إّف وزير التع
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .شاء جامعة تبسة، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إن

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

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

ديسمبر  07 تبسة المؤّرخ في-وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لجامعة العربي التبسي -
2021. 
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 ي ػقػػػػػّرر
جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03المرسوـ التنفيذؼ رقـ  مف 20تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:

، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424
 تبسة.-القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة العربي التبسي

تبسة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا -جمس العممي لجامعة العربي التبسيتحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم :2المادة 
 القرار.

تبسة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي التبسي :3 المادة
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمػة االسمية ألعضاء المجمس العمميالذي يحّدد ال 2022فيفري  28المؤرخ في  221 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 تبسة-لجامعة العربي التبسي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة قواسمية عبد الكريـ 1
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل حفع هللا عبد القادر 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي  جدؼ شوقي 3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 ظاىرات العمميةنائب مدير الجامعة مكّمف بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والت شنيخر صالح 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو غرزولي لزىر 5
 عميد كمية العمـو والتكنولوجيا نويوة إسماعيل 6
 عميد كمية اآلداب والمغات غريبي صالح 7
 عميد كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بف طيبة صونية 8
 إلنسانية واالجتماعيةعميد كمية العمـو ا حفع هللا بوبكر 9
 عميد كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير شتوح نور الديف 10
 عميد كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة جابرؼ بمقاسـ 11
 مدير معيد مدير معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية قاسمي فيصل 12
 ير معيد المناجـمد عولمي زوبير 13
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو والتكنولوجيا مراومية عبد هللا 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والمغات زرفاوؼ عمر 15
 رئيس المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية دلوؿ الطاىر 16
 ية واالجتماعيةرئيس المجمس العممي لكمية العمـو اإلنسان منصر ىاروف  17
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير حميد عبد الحفيع 18
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة فيدؼ شمس الديف 19
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 ية والرياضية رئيس المجمس العممي لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات البدن براؾ خضرة 20
 رئيس المجمس العممي لمعيد المناجـ قدرؼ العربي 21
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا عمير توفيق 22
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو والتكنولوجيا جدؼ عبد الغني 23
 ّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغاتممّثل األساتذة ذوؼ مص زيواف فاتح 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والمغات  بوديار عادؿ 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ والعمـو السياسية بوراس منير 26
 والعمـو السياسيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الحقوؽ  خالدؼ خديجة 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بمخيرؼ رضواف 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية  شتوح فاطمة 29
 القتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسييرممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو ا شريط كماؿ 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير دريس يحي 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياة عمروف دمحم 32
 ّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة وعمـو الطبيعة والحياةمم عكروت كماؿ 33
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بوتة دمحم 34
 ة والرياضيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد عمـو وتقنيات النشاطات البدني جدؼ شوقي 35
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد المناجـ الوافي مسعود 36
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد المناجـ جاللي عادؿ 37
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بورناف نجاة 38
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بالوزرد فاتح 39
 أـ البواقي -بجامعة العربي بف مييدؼ أستاذ بف أحمد مرزوؽ  40
 سوؽ أىراس -أستاذ بجامعة دمحم الشريف مساعدية معزؼ دمحم الشريف 41
 مسؤوؿ المكتبة المركزية زروالي حمة 42
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سمية ألعضاء المجنة العمميةيحدد القائمة اال ،2022 فيفري  28مؤرخ في  222قػػرار رقـ 
 أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 

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

 .الحكومة، المعّدؿ ف تعييف أعضاءوالمتضمّ 
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
المتضمف  2009يناير سنة  4 فقالموا 1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ إنشاء جامعة أـ البواقي،
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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بالمجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة  -
 .2022جانفي  06لبواقي المؤّرخ في أـ ا -العربي بف مييدؼ

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003سنة غشت  23الموافق  1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي بف 
 أـ البواقي.-مييدؼ

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ بكمية :2المادة 
 أـ البواقي ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بف مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و 

 

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022فيفري  28في  المؤرخ 222لحػػق بالقػػرار رقـ 
 أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لقسـ الحقوؽ بكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ  بوقندورة عبد الحفيع 1
 رئيس القسـ بركاني شوقي 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وسيمة مرزوقي 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مقراني جماؿ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زغبيب نور اليدػ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرامرية سناء 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بومعزة رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ذيب عمر 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 فيفري  28مؤرخ في  223قػػرار رقـ 

 أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية
 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
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 2009 يناير سنة 4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  06-09ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة أـ البواقي،

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و 

العربي بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية بجامعة -
 .2022جانفي  06لبواقي المؤّرخ في أـ ا -مييدؼ

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي بف مييدؼ
 أـ البواقي.

س العممي لكمية الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة العربي بف تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجم :2المادة 
 أـ البواقي، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مييدؼ

أـ البواقي، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة العربي بف مييدؼ :3المادة 
 عميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمت

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022فيفري  28المؤرخ في  223 قـممحػػق بالقػػرار ر 
 أـ البواقي-بجامعة العربي بف مييدي لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 الحقوؽ رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  مالوؼ إبراىيـ 1
 عميد الكمية مناع مراد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المتعمقة بالطمبة حسيني عبد السالـ 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دحدوح دمحم 4
 رئيس قسـ الحقوؽ  بركاني شوقي 5
 ممية لقسـ الحقوؽ رئيس المجنة الع بوقندورة عبد الحفيع 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الحقوؽ  اليازيد عمي 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف حيدوسي إيماف 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مبروكي سعيد 9
 مدير مخبر بحث ساحمي مبروؾ 10

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد  2019نوفمبر  20المؤّرخ في  1932يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  224قػػرار رقـ 
 1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة المجمس العممي لمعيد القائمة االسمية ألعضاء

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .بحث العمميد صالحيات وزير التعميـ العالي والالذؼ يحد

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019 نوفمبر 20المؤّرخ في  1932وبموجب القرار رقـ  -
 .، المعّدؿ1سطيف-لمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحات عباس

 .2022فيفرؼ  7خ في المؤر  40رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ  المادة األولى:
 .1سطيف-الدقة بجامعة فرحات عباس

 -ت عباستحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة فرحا :2المادة 
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1سطيف

، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا 1سطيف-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 .القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العممي وزير التعميـ

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019نوفمبر  20 المؤّرخ في 1932الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  224ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 1سطيف-فرحات عباس بصريات وميكانيؾ الدقة بجامعة المجمس العممي لمعيد المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقة أحمد فمكاوؼ  1
 ر المعيدمدي بمخير نبيل 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  لخضر سماتة  3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية فوزؼ سمش الديف 4
 رئيس قسـ البصريات  آسيا قسـو 5
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 رئيس قسـ الميكانيؾ حساـ سمماني 6
 تذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ميكانيؾ الدقةممّثل األسا الواقدؼ الحاج 7
 البصريات  ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ فرية قويدر 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف رحماني دمحم 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف دموش مراد 10
 مدير مخبر بحث السعيد مقالتي 11
 مدير مخبر بحث كماؿ لوصيف 12
 مدير مخبر بحث بوعالـ كسكاس 13
 مدير مخبر بحث عبد الغاني حراؽ 14
 مدير مخبر بحث حسيف قصاص 15
 مسؤوؿ المكتبة  الطاىر قادرؼ  16

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جويمية  06ي المؤّرخ ف 379يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  225قػػرار رقـ 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية بكمية عمـو الطبيعة والحياة
  1سطيف-بجامعة فرحات عباس

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424عاـ  جمادػ الثانية 24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  06المؤّرخ في  379وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-العمـو الفالحية بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس
 .2021ديسمبر  9المؤرخ في  557رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -

 

 ي ػقػػػػػّرر
ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عمـو  المادة األولى:

 .1سطيف-الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس
جامعة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة ب :2المادة 

 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-فرحات عباس
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ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس: 3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 ر التعميـ العالي والبحث العمميوزي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2020جويمية  06ؤّرخ في الم 379الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  225ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1سطيف-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الفالحية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حفصي ميمود 1
 رئيس القسـ لواج ياسيف 2
 أستاذ  بنية فريدة 3
 أستاذ  شنافي حورية 4
 أستاذ مباركية عبد الكريـ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رواؽ نور الديف 6
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مباركية عمار 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مشاف ياسمينة 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ليماني ياسيف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2020جويمية  06المؤّرخ في  382يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  226قػػرار رقـ 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية عمـو الطبيعة والحياة
  1سطيف-بجامعة فرحات عباس

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتّمـالمعّدؿ و  ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  06المؤّرخ في  382وبموجب القرار رقـ  -

 .1سطيف-الحياة بجامعة فرحات عباسالتعميـ األساسي بكمية عموـ الطبيعة و 
 .2021ديسمبر  9المؤرخ في  557رقـ  1سطيف-جامعة فرحات عباس وبناًء عمى إرساؿ -
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 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية  المادة األولى:
 .1سطيف-عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعةتحّدد القائمة االسمية  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-فرحات عباس

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.القرار الذؼ سينشر في النشرة 

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد  2020جويمية  06المؤّرخ في  382الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  226 بالقػرار رقػـممحػػق 
 1سطيف -لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س المجنة العممية لمقسـرئي قوت أكـر 1
 رئيس القسـ شارؼ نور الديف 2
 أستاذ  بوحراثي الصادؽ 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىاني مريـ 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مرغـ منيرة 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لبازدة رفيقة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" لعداؿ نور الديف 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحّدد  الذي 2020جويمية  06المؤّرخ في  380يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  227قػػرار رقـ 

بكمية عمـو الطبيعة والحياة  والفيزيولوجيا الحيوانيةالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا 
 1سطيف-بجامعة فرحات عباس

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  06المؤّرخ في  380وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-مـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسبكمية ع والفيزيولوجيا الحيوانيةالبيولوجيا 

 .2021ديسمبر  9المؤرخ في  557رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

والفيزيولوجيا ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  المادة األولى:
 .1سطيف -ية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباسبكم الحيوانية

بكمية عموـ الطبيعة  والفيزيولوجيا الحيوانيةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا  :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-والحياة بجامعة فرحات عباس

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف-لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس يكّمف المدير العاـ :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2020جويمية  06المؤّرخ في  380الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  227 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 1سطيف-بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس والفيزيولوجيا الحيوانية االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف شيخ فطيمة 1
 رئيس القسـ جاؿ نور الديف لع 2
 أستاذ  خنوؼ الصديق 3
 أستاذ دحامنة صميحة 4
 سـ "أ"أستاذ محاضر ق  بف عبد هللا حسيبة 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" حكيمي سكينة 6
 أستاذ مساعد قسـ "ب" بركات حبيبة 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد  2020جويمية  06المؤّرخ في  384يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  228قػػرار رقـ 

اء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة القائمة االسمية ألعض
  1سطيف-فرحات عباس

 

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

 .الحكومة، المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
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غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتال 2003

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

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020جويمية  06المؤّرخ في  384وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 .2021ديسمبر  9المؤرخ في  557رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية ييدؼ ى المادة األولى:
 .1سطيف-بكمية عمـو الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة والحياة :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-بجامعة فرحات عباس

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميـ العالي والبحث العمميو 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد لمقائمة 2020جويمية  06لمؤّرخ في ا 384الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  228 ممحػػق بالقػرار رقػـ
 1سطيف-االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ البيولوجيا والبيئة النباتية بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة فرحات عباس

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رمضاني مسعود 1
 رئيس القسـ لعور حسيف 2
 أستاذ   عماربف دمحم 3
 أستاذ لقرادة تقية 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" نوار ىند  5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوخبتي حبيبة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ميساوؼ خالد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عيساوؼ دمحم رضا 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الذي يحّدد  2020فيفري  01المؤّرخ في  63يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  229قػػرار رقـ 
  1سطيف-القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
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الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد ص

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2020فيفرؼ  01المؤّرخ في  63وبموجب القرار رقـ  -
 .1سطيف-ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 .2021نوفمبر  16 المؤرخ في 503قـ ر  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية المادة األولى:
 .1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

كنولوجيا بجامعة فرحات تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية الت :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1سطيف-عباس

ىذا  ، كل فيما يخصو، بتطبيق1سطيف-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة فرحات عباس: 3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 ي فيفر  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2020فيفري  01المؤّرخ في  63قـ الذي يعّدؿ القرار ر  2022فيفري  28المؤرخ في  229ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 1سطيف-لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ ىندسة الطرائق بكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ روابح فريد 1
 رئيس القسـ شبيرة فخرؼ  2
 ستاذ أ بف عنيبة دمحم الطاىر 3
 أستاذ  بف عاشور جعفر 4
 أستاذ  وارؼ كماؿ 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شافعي نجيب 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف قربة ياسيف 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" عطوط ىشاـ 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020فيفري  01المؤّرخ في  64عّدؿ القرار رقـ ي ،2022 فيفري  28مؤرخ في  230قػػرار رقـ 
 1سطيف-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021و سنة يولي 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الموافق أّوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ ،1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف 1989
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2020فيفرؼ  01المؤّرخ في  64ب القرار رقـ وبموج -

 .1سطيف-التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس
 .2021ر نوفمب 16المؤرخ في  503رقـ  1سطيف-وبناًء عمى إرساؿ جامعة فرحات عباس -

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة  ييدؼ ىذا القرار إلى المادة األولى:
 .1سطيف-فرحات عباس

، وفقا 1سطيف-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فرحات عباس :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1سطيف  -كويف ومدير جامعة فرحات عباسيكّمف المدير العاـ لمتعميـ والت :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020فيفري  01المؤّرخ في  64الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28المؤرخ في  230ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 1سطيف-حات عباسالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية التكنولوجيا بجامعة فر 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىندسة الطرائق بف عنيبة دمحم الطاىر 1
 عميد الكمية حب الحمص فريد 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  شيباف لمنور 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية سميرسايح  4
 ىندسة الطرائقرئيس قسـ  شبيرة فخرؼ  5
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 رئيس قسـ اليندسة المدنية قاروش عبد الحميد 6
 رئيس قسـ اإللكتروتقني بوعافية عبد الوىاب 7
 رئيس قسـ اإللكترونيؾ زبيرؼ شمس الديف 8
 رئيس قسـ التعميـ األساسي لمتكنولوجيا بف عمراني حساف 9
 ىندسة الطرائق رئيس المجنة العممية لقسـ روابح فريد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ اليندسة المدنية مقراني العربي 11
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكتروتقني نورؼ حمو 12
 رئيس المجنة العممية لقسـ اإللكترونيؾ زقادؼ عامر 13
 رئيس المجنة العممية لقسـ التعميـ األساسي لمتكنولوجيا فاطمي مسعود 14
 ىندسة الطرائق ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بوقطوشة عبد هللا 15
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ اليندسة المدنية مرداس عبد الغاني 16
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 2019جويمية  22المؤّرخ في  1251يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28ؤرخ في م 231قػػرار رقـ 
 1قسنطينة-الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .وسيرىا، المعّدؿ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والبحث العممي الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جويمية  22المؤرخ في  1251وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعّدؿ1قسنطينة-لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتورؼ 
 .2022جانفي  31المؤّرخ في  26رقـ  1قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتورؼ  -

 
 

 ػّرري ػقػػػػ
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة  المادة األولى:
 .1قسنطينة-منتورؼ 

، وفقا 1قسنطينة-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتورؼ  :2المادة 
 ر.لمجدوؿ الممحق بيذا القرا

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتورؼ  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ف زيافأ.د عبد الباقي ب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019جويمية  22المؤّرخ في  1251الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28مؤرخ في ال 231القػػرار رقـ  ممحق
 1قسنطينة-ة ألعضاء المجمس العممي لكّمية الحقوؽ بجامعة اإلخوة منتوري الذي يحّدد القائمة االسمي
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 الذي 2019جويمية  22المؤّرخ في  1269يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  232قػػرار رقـ 
 1قسنطينة-جمس العممي لكّمية عمـو التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتوري يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -
  .وسيرىا، المعّدؿ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21اسي رقـ بمقتضى المرسـو الرئ -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

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

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

ء المجمس العممي الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضا 2019جويمية  22المؤرخ في  1269وبموجب القرار رقـ  -
 .، المعّدؿ1قسنطينة-لكّمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتورؼ 

 .2022جانفي  31المؤّرخ في  20رقـ  1قسنطينة-وبناًء عمى إرساؿ جامعة اإلخوة منتورؼ  -
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ية عموـ التكنولوجيا بجامعة ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمّ  المادة األولى:
 .1قسنطينة-اإلخوة منتورؼ 

، 1قسنطينة-تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكّمية عموـ التكنولوجيا بجامعة اإلخوة منتورؼ  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

، كل فيما يخصو، بتطبيق 1قسنطينة-ة منتورؼ يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخو  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المجمس العممي يحدد القائمة االسمية ألعضاء ،2022 فيفري  28مؤرخ في  233قػػرار رقـ 
 1قسنطينة-بجامعة اإلخوة منتوري  العمـو والتقنيات التطبيقية لمعيد

 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
والمتعمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤرخ في  213-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

  .وسيرىا، المعّدؿ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .اء الحكومة، المعّدؿوالمتضّمف تعييف أعض
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
اإلخوة  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة -

 .2022فيفرؼ  01المؤّرخ في  1قسنطينة-منتورؼ 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادؼ الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  67طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ة منتورؼ القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية بجامعة اإلخو 
 .1قسنطينة 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد العموـ والتقنيات التطبيقية بجامعة اإلخوة منتورؼ : 2المادة  
 .، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار1قسنطينة -
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كل فيما يخصو، بتطبيق ، 1قسنطينة-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة اإلخوة منتورؼ  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2022فيفري  28المؤرخ في  233ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 1قسنطينة-لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية بجامعة اإلخوة منتوري 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 يس المجمس العممي لممعيد، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الميكانيؾرئ لعياشي عبد الحق 1
 مدير المعيد مزياني سميـ 2
 مدير مساعد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة فواتحية عثماف 3
 مدير مساعد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية قاسي منير 4
 رئيس قسـ الميكانيؾ يدؼ إلياسب 5
 اإللكتروميكانيؾ رئيس قسـ بوشاىد عادؿ 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ الميكانيؾ فداوؼ كماؿ 7
 اإللكتروميكانيؾممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ  دغيش حبيبة 8
  اإللكتروميكانيؾ ذية عف قسـممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستا بوسعيد عبد الفتاح 9
 ممّثل عف األساتذة المساعديف شرفية نعيـ 10
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بكوش حناف 11
 مسؤوؿ مكتبة بقوؽ أحسف 12
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59 يعّدؿ القرار رقـ ،2022 فيفري  28مؤرخ في  234قػػرار رقـ 
 1وىػػراف-المحػّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لجػامعة أحمػد بػف بػمة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  211-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .راف وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـبتنظيـ جامعة وى
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة  2020ر أكتوب 07المؤرخ في  59وبموجب القرار رقـ  -

 .،المعدؿّ 1وىراف-أحمد بف بمة
أكتوبر   04المؤّرخ في  1وىراف -وبناء عمى محضر انتخاب أعضاء المجمس العممي بجامعة أحمد بف بمة -

2021. 
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 ي ػقػػػػػّرر
 .1وىراف-ضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمةييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألع المادة األولى:

، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا 1وىراف-تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة أحمد بف بمة :2المادة 
 القرار.

ا ، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذ1وىراف-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة أحمد بف بمة :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020أكتوبر 07المؤرخ في  59الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022فيفري  28مؤرخ في ال 234ممحق بالقرار رقػـ 
 1وىػػراف -المحػّدد لمقائمػة االسمية ألعضاء المجمػس العممػي لجػامعة أحمػد بػف بػمة

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ، رئيس المجمس العممي لمجامعةمدير الجامعة بمحاكـ مصطفى 1

 لعربي بف حجار ميمود 2
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل 

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج

 صحراوؼ توفيق 3
ي والبحث العممي نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامع

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائب مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية إلس نادية 4
 نائب مدير الجامعة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيو مغبر رشيد 5
 ة والتطبيقيةعميد كمية العمـو الدقيق حمادوش ادمحم 6
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة صنياجي رشيد 7
 عميدة كمية الطب بف رحاؿ فوزية 8
 عميد كمية اآلداب والفنوف  عرابي دمحم 9
 عميد كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية فغرور دحو 10
 مديرة معيد الترجمة فرقاني جازية 11
 مـو والتقنيات التطبيقيةمدير معيد الع غامنية مصطفى 12
 رئيس المجمس العممي لكمية العمـو الدقيقة والتطبيقية بمعالـ غانـ 13
 رئيس المجمس العممي لكمية عمـو الطبيعة والحياة كروؼ جميل 14
 رئيس المجمس العممي لكمية اآلداب والفنوف  صياد سيد أحمد 15
 ـ اإلنسانية والعمـو اإلسالميةرئيس المجمس العممي لكمية العمو  يوسي اليوارؼ  16
 رئيس المجمس العممي لكمية الطب تابتيى بف عمي 17
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو والتقنيات التطبيقية موالؼ عمي 18
 رئيسة المجمس العممي لمعيد الترجمة  بمقاسمي حفيظة 19
 لعمـو الدقيقة والتطبيقيةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية ا عيبودؼ دمحم 20
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو الدقيقة والتطبيقية مرتاض دمحم ىشاـ 21
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 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية عمـو الطبيعة والحياة بوقرط فريدة 22
 ف كمية عمـو الطبيعة والحياةممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية ع طالب بف دياب أحالـ أمينة 23
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب موالؾ سمير 24
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية الطب  صنياجي لحسف 25
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف  عزوز أحمد 26
 وؼ مصّف األستاذية عف كمية اآلداب والفنوف ممّثل األساتذة ذ طامر أنواؿ 27
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية حمدادو بف عمر 28
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف كمية العمـو اإلنسانية والعمـو اإلسالمية بوقنادؿ عبد المطيف 29
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمةممثّ  توىامي وساـ 30
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد الترجمة قدور ابراىيـ دمحم 31
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف معيد العمـو والتقنيات التطبيقية بوكرديمي جماؿ 32
 ممّثل عف األساتذة المساعديف زاوؼ شييناز 33
 ممّثل عف األساتذة المساعديف طيب رحمونة بف  34
 وىراف   -أستاذ بجامعة العمـو والتكنولوجيا دمحم بوضياؼ تيجاني عبد المطيف البارؼ  35
 2وىراف -أستاذ بجامعة دمحم بف أحمد ممياني دمحم 36
 مسؤوؿ المكتبة المركزية الكبير دمحم 37
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 فيفري  28مؤرخ في  235قػػرار رقـ 
 المسيمة-بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة لقسـ المغة العربية

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442عدة عاـ ذؼ الق 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  16الموافق  1436رمضاف عاـ  29المؤرخ في  187-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المسيمة-والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة ببوسعادة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
 -عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادةوبناًء  -

 .2021نوفمبر  16المسيمة المؤرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المسيمة.-المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة
 -ة ببوسعادةتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة العربية بالمدرسة العميا لألساتذ :2المادة 

 المسيمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
المسيمة، كل فيما يخصو، -يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء المجنة العممية الذي يحّدد القائمة 2022فيفري  28المؤرخ في  235 ممحق بالقرار رقـ

 المسيمة -بالمدرسة العميا لألساتذة ببوسعادة لقسـ المغة العربية
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شارؼ الطاىر 1
 رئيس القسـ موسى بمبوؿ 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" لخضر عثماف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" جودؼ دمحم 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" ربوزؼ سمير 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" أخذارؼ عبد الرحماف 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" جايمي دمحم 7
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حمودؼ دمحم األميف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021ماي  09المؤّرخ في  559القرار يعّدؿ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  236قػػرار رقـ 

 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يو سنة يول 7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
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الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021ماؼ  09المؤّرخ في  559وبموجب القرار رقـ  -
 .العمـو الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 .2022جانفي  24المؤرخ في  30وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا لألساتذة بورقمة رقـ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة  ألعضاءييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية  المادة األولى:
 العميا لألساتذة بورقمة.

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العموـ الدقيقة بالمدرسة العميا لألساتذة بورقمة، وفقا  :2المادة 
 لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بورقمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتك :3المادة 
 .القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021ماي  09المؤّرخ في  559الذي يعّدؿ القرار  2022فيفري  28المؤرخ في  236ممحق بالقرار رقـ 
 عميا لألساتذة بورقمةالمحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بالمدرسة ال

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف زاىي خديجة 1
 رئيس القسـ العابد إبراىيـ 2
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سويقات عبد القادر 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف كريمة يمينة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" قريشي زينب 5
 حاضر قسـ "ب"أستاذ م مسروؽ حورية 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" الميطة سمير 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نممي عقبة 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  18المؤّرخ في  908يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 فيفري  28مؤرخ في  237قػػرار رقـ 

 عضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمةالذي يحّدد القائمة االسمية أل
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184-15وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف إنشاء مدرسة عميا لألساتذة بورقمة

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019جواف  18المؤّرخ في  908وبموجب القرار رقـ  -
 .لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة

 .2022جانفي  24المؤرخ في  30بناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا لألساتذة بورقمة رقـ و  -
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة. المادة األولى:
لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي :2المادة 

 القرار.
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا لألساتذة بورقمة،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  :3المادة 

 .القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019جواف  18المؤّرخ في  908رقـ الذي يعّدؿ القرار  2022فيفري  28المؤرخ في  237 ممحق بالقرار رقـ

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة فوزؼ بف براىيـ 1
 لتكويف المتواصل مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات وا عبد العزيز بف نونة 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية سالـ فرحات 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية أمينة قصراوؼ  4
 رئيس قسـ عمـو الطبيعة والحياة بابمحاج باعيسى 5
 رئيس قسـ العمـو الدقيقة إبراىيـ العابد 6
 رئيس قسـ األدب العربي زينة بورويسة 7
 رئيس قسـ المغات األجنبية الزبير عيساني 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ األدب العربي بمقاسـ مالكية 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الدقيقة بف زاىي خديجة 10
 لمجنة العممية لقسـ المغات األجنبيةرئيس ا شايب سامي 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دمحم األميف حجاج 12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" عمر حروز 13
 أستاذ مساعد قسـ "ب" دمحم كنتاوؼ  14
 أستاذ بجامعة غرداية حجاج عمر 15
 ورقمة -أستاذ بجامعة قاصدؼ مرباح حاج سعيد عبد القادر 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحدد  الذي 2019أكتوبر  30مػؤّرخ في ال 1878رقـ  قػػراريعدؿ ال ،2022فيفري  28مؤرخ في  238قػػرار رقـ 
 ميمة-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي

 

 العالي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ 
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .المعّدؿ، والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره. الذؼ يحدد مياـ
والمتضمف  2008يوليو سنة  9الموافق  1429رجب عاـ  6المؤرخ في  204-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 إنشاء مركز جامعي بميمة.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019أكتوبر  30مػؤّرخ في ال 1878وبموجب القرار رقـ  -

 .ميمة-الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼلمعيد اآلداب والمغات بالمركز 
 .2022فيفرؼ  06المؤّرخ في  84رقـ  ميمة -والصوؼالمركز الجامعي عبد الحفيع بإرساؿ وبناًء عمى  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمعيد اآلداب والمغات بالمركز  المادة األولى:
 ميمة.-الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ

يد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمع :2المادة 
 ميمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوالصوؼ

ميمة كل فيما -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير المركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ :3المادة 
 يـ العالي والبحث العممي.يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعم

 2022 فيفري  28 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019أكتوبر  30مػؤّرخ في ال 1878رقـ  قػػراريعدؿ ال الذي 2022فيفري  28المؤرخ في  238رقـ ممحق بالقرار 
 ميمة-لمعيد اآلداب والمغات بالمركز الجامعي عبد الحفيع بوالصوؼ مقائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميلحدد الم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لممعيد براىيـ لقافإ 1
 مدير المعيد وردة مسيمي 2
 مدير مساعد مكّمف بالّدراسات في التدّرج سميمة خميل 3
 ما بعد التدرج والبحث العممي لمدير مساعد مكّمف بالّدراسات  وليد خضور 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي عبد الباقي ميناوؼ  5
 رئيس قسـ المغات األجنبية ريمة مجدوب 6
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 أستاذ محاضر قسـ "أ" شييرة بوخنوؼ 7
 أستاذ محاضر قسـ "أ" وىيبة جراح 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" سميـ مزىود 9
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عبد الحميـ معزوز 10
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سمير معزوزف  11
 أستاذ محاضر قسـ "ب" فؤاد بولقروف  12
 أستاذ مساعد قسـ "أ" زبير بف سخرؼ  13
 ستاذ مساعد قسـ "أ"أ خالد سوماني 14
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بشير عروس 15
 مسؤوؿ المكتبة وسيمة بمغياط 16

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022مارس  01مػؤرخ فػي  13قػػرار رقػـ 

 طنية العميا في البيوتكنولوجيا قسنطينةلػدى المدرسة الو 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

         .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف إنشاء مدرسة وطنية 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  399-11رقـ بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2022جانفي سنة  23نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 بقسنطينة.المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا 
 

 ػػػػػّرري ػق
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػػػػػادة 

 

 األعضاء الدائموف:
 بف الدقس فمة -03 عموؼ طارؽ  -02 لعقوف مصطفى -01
 ءمحفوؼ أسما -05 قيقاية سوسف -04
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 األعضاء اإلضافيوف : 
 ىريدة خالد -02 بريش ريحانة -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
طينة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في يكمف السيػد مديرالمدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسن :4المػػػػػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 01حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف حل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  01مػؤرخ فػي  14رقػـ  قػػرار
 لدى المركز الجامعي بريكة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانػػوف األساسي 
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية ير الخدماتالمتعمق بتسي
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .حيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد لصال
، المتضمف إنشاء المركز الجامعي 2016ماؼ سنة  23المؤرخ في  146-16بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بريكة باتنة
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ 2021ماؼ سنة  04المؤرخ في  31نظػػػػًػرا  لمقرار رقـ  -

 .امعي بريكة باتنةالمركز الج
الخدمات اإلجتماعية  أعضاء المشكميف لمجنة (07)مف أصل سبعة  (02)لإلستقالة الكتابية لعضويف نظػػػػًػرا   -

 .1وكذا نقل عضو دائـ مف أعضائيا إلى جامعة باتنة
 ي ػقػػػػػّرر

اإلمضاء عمى داء مف تاريخ تحل لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي بريكة باتنة إبت المػادة األولى:
 .ىذا القرار

يكمف السيػد مدير المركز الجامعي بريكة باتنة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية  :2المػػػػػػػادة 
 لمتعميػـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 مارس 01حرر بالجزائر في 
 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 اـاألميف الع
 غوالي نور الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2022 فيفري  17مؤرخ في ال 175قػػرار رقـ ال يعدؿ ،2022 مارس 02مؤرخ في  239قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة 

 

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

  .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة لقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعديحدد مياـ الجامعة وا ، الذؼ2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  08-09بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 .منو 2دؿ والمتمـ، السيما المادة والمتضمف  إنشاء جامعة  تبسة، المع
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2022فيفرؼ  17المؤرخ في  175القػػرار رقـ بمقتضى و  -

 .تبسة
 ي ػقػػػػػّرر

كما ىو  ، والمذكور أعاله،2022فيفرؼ  17المؤرخ في  175ؿ الممحق بالقػػرار رقـ يعدؿ الجدو  المادة األولى:
 يذا القرار.بالجدوؿ الممحق مححد في 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022مارس  02 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 لباقي بف زيافأ.د عبد ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تبسة

 ف:واألعضاء المعين -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 تعميـ العالي والبحث العمميبالممثل الوزير المكمف  رئيس بوطرفاية أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حريرؼ جماؿ -
 لوزيرة المكمفة بالتربية الوطنيةممثل ا عضو بف مزوز لخضر -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بوذراع لزىر  -
 االجتماعي لعمل والتشغيل والضمافممثل الوزير المكمف با عضو قسمية إبراىيـ  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو خميف دمحم -
 ل الوزير المكمف بالعدؿممث عضو قمورؼ لطفي -
 وترقية الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو صالحي سيير -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو قرفي زينابة -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةالمكمف بالداخمية والجم ممثل الوزير عضو خالؼ الطاىر -
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 والمناجـ ممثل الوزير المكمف بالطاقة عضو نجعـو صالح -
 والفنوف  ممثل الوزير المكمف بالثقافة عضو عبادؼ جماؿ الديف -
 كمف باالتصاؿممثل الوزير الم عضو جغادر عبد الجميل  -
 الشباب والرياضةالوزير المكمف ب ممثل عضو بف صغير لياميف -
 ممثل الوالي عضو يحياوؼ أحمد -

 

 "........................................والباقي بدوف تغيير.......................................".
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ئمة االسمية ألعضاء المجمس العممييحدد القا ،2022 مارس 03مؤرخ في  240قػػرار رقـ 
 لتطوير المغة العربية لمركز البحث العممي والتقني

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
سنة ديسمبر  14الموافق  1412عاـ  جمادػ الثانية 7المؤرخ في  91-477ضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقت -

 .، المعدؿ والمتمـلتطوير المغة العربيةوالمتضمف إنشاء مركز البحث العممي والتقني  1991
سنة  نوفمبر 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي، السيما المادة  2011
 .منو 21

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .عمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  21تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس 2011نوفمبر سنة  24الموافق  1432

 كما يأتي: لتطوير المغة العربيةالعممي لمركز البحث العممي والتقني 
 :بالنسبة لباحثي المركز 

 حبيبة بودلعة -
 كريمة أوشيش -
 كماؿ فرات -
 فوزية بداوؼ  -
 عبد القادر عمي زروقي -
 فطمة لواتي -
 يوسف بف ترسية -
 عبد القادر دلماجي -
 خالد بعزؼ  -
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 :بالنسبة لمباحثيف الخارجيف عف المركز 
 الطاىر ميمة -
 عبد المجيد سالمي -
 حسينة عمياف -
 دمحم خاف -
 عمر بمخير -

 

 :بالنسبة لمباحثيف الوطنييف المقيميف بالخارج 
 الحواس مسعودؼ -
 أنيسة داودؼ -
 افنعم بوقرة -
 زىية صالحي -

 

 :األعضاء بحكـ القانوف 
 مدير المركز الطاىر لوصيف -
 مدير وحدة بحث عثماف بريحة -
 مدير وحدة بحث عبد الرحماف خربوش -

 

 ة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.ينشر ىذا القرار في النشر  :2المادة 
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المتضمف  2012نوفمبر   12ؤرخ فيالم  412يعدؿ ويتّمـ القرار رقـ  ،2022مارس  03مؤرخ في  241قػػرار رقـ 

 إنشاء وحػدة تنمية الطبقات الرقيقة والتطبيقات  لدى مركػز البحث العممي والتقني  لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .والمتضمف القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ والمتّمـ
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاالذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث الع
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا
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مبر سنة نوف 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011

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

، المتضمف إنشاء وحدة تنمية الطبقات الرقيقة 2012نوفمبر  12المؤرخ في  412رار رقـ وبمقتضى الق -
 .والتطبيقات لدػ مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ

وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث  -
 .2021أكتوبر  10و 9عممي المنعقدة في ال

 ي ػقػػػػػّرر
 

المعّدؿ والمذكور أعاله،  2012نوفمبر  12المؤرخ في  412تعدؿ المادة األولى مف القرار رقـ  المادة األولى:
 وتحّرر كما يأتي: 

عباف ش 8 المؤرخ في 257-99مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  21و 9تطبيقا ألحكاـ المواد  المادة األولى:"
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420عاـ 

إنشاء"وحدة البحث في التصنيع اإلضافي" لدػ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، 
 تدعى في صمب النص "وحدة بحث".

 ّدؿ، والمذكور أعاله، وتحّرر كمايأتي: المع 2012نوفمبر  21المؤرخ في  412مف القرار رقـ  3تعدؿ المادة  :2المادة 
 257-99 مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 6تتولى وحدة البحث زيادة عمى المياـ المحددة في المادة  :3"المادة

 ، والمذكور أعاله، بما يأتي:1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في 
 لالزمة لمتصنيع االضافي،القياـ ببحوث حوؿ طرائق وا عداد المواد الجديدة ا -
 إجراء دراسات وبحوث حوؿ طرائق التصنيع االضافي لمختمف التطبيقات الصناعية، -
 إدماج الذكاء االصطناعي في تصميـ ونمذجة وتحسيف إنتاج القطع المعقدة، -
 ضماف مراقبة جودة األجزاء المنتجة مف مختمف عمميات التصنيع االضافي". -

المعّدؿ، والمذكور أعاله،  2012نوفمبر  21المؤرخ في  412مف القرار رقـ  4ادة تعّدؿ وتتّمـ الم :3 المادة
 وتحّرر كما يأتي:

  تتشكل وحدة البحث مف قسمي بحث وورشة: :4 "المادة
 قسـ البحث: التصنيع اإلضافي المعدني،  -
 قسـ البحث: التصنيع اإلضافي غير المعدني، -
 ورشة اليندسة العكسية". -

مف السادة المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير مركز البحث في  يكمف كل :4 المادة
التكنولوجيات الصناعية، كل فيما يخصو بتنفيذ ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 والبحث العممي.
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بف زياف أ.د

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2006أبريل  4المؤرخ في  23يعدؿ ويتّمـ القرار رقـ  ،2022 مارس 03مؤرخ في  242قػػرار رقـ 
 في الصناعة الحديدية وعمـ المعادف لدى المتضمف إنشاء وحػدة البحث التطبيقي

 ممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿمركػز البحث الع
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضمف  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 . القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعّدؿ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رئاسي رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بة، المعدؿ والمتمـالمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراق
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىا
، 1999نوفمبر سنة  16موافق ال 1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا
نوفمبر سنة  24 الموافق 1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
في الصناعة  المتضمف إنشاء وحػدة البحث التطبيقي 2006أبريل  4المؤرخ في  23وبمقتضى القرار رقـ  -

 عادف لدػ مركػز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ.الحديدية وعمـ الم
وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث   -

 .2021أكتوبر  10و 9العممي المنعقدة في 
 ي ػقػػػػػّرر

المعّدؿ، والمذكور أعاله،  2006أبريل  4المؤرخ في  23األولى مف القرار رقـ  وتتّمـ المادة تعدؿ المادة األولى:
 وتحّرر كما يأتي: 

 : تنشأ وحدة بحث في المناجـ والتعديف لدػ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية.المادة األولى"
المؤرخ  257-99رقـ مف المرسوـ التنفيذؼ  6تتولى وحدة البحث زيادة عمى المياـ المحددة في المادة 

 ، والمذكور أعاله، بما يأتي:1999نوفمبر  16الموافق  1420شعباف عاـ  8في 
 القياـ بدراسات وبرامج بحث حوؿ معالجة وتطوير المناجـ والمواد المشتركة، -
 القياـ بأبحاث حوؿ إعداد وتطوير مواد جديدة وخالئط ذات تطبيقات صناعية مختمفة،  -
 اعة اآللية، صيانة المنشآت الصناعية،تطوير تقنيات حوؿ الصن -
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 ضماف مراقبة جودة منتجات الحديد والصمب. -
 ( أقساـ بحث وورشة :3وتنظـ في ثالث )

 قسـ البحث: استغالؿ وتحويل المناجـ، -
 قسـ البحث: المعادف والخالئط، -
 قسـ البحث: مراقبة األنظمة الصناعية والمواد، -
 ورشة التجارب والتحميل والمحاكاة". -

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2ادة الم
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف حل وحدة البحث في المواد المتطورة المنشأة ،2022 مارس 03مؤرخ في  243قػػرار رقـ 

 مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية لدى
 

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

 .المتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
، 1992يوليو سنة  6الموافق  1413محـر عاـ  5المؤرخ في  280-92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعدؿ والمتمـ
، 1999أكتوبر سنة  31الموافق  1420رجب عاـ  21المؤرخ في  243-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ذؼ يحّدد تنظيـ المجاف القطاعية الدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وسيرىاال
، 1999نوفمبر سنة  16الموافق  1420شعباف عاـ  8المؤرخ في  257-99وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10الذؼ يحّدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيميا وسيرىا، السّيما المادة 
نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11لمرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ا -

  .، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011
، 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
المتضمف إنشاء وحدة البحث في التكنولوجيات  2011مارس  15المؤرخ في  144وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الصناعية لدػ مركز البحث العممي والتقني لإللحاـ والمراقبة، المعّدؿ
لدائمة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعميـ العالي والبحث وبعد اإلطالع عمى رأؼ المجنة القطاعية ا -

 .2021أكتوبر  10و 9العممي خالؿ دورتيا المنعقدة في 
 

 

 

 ي ػقػػػػػّرر
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تحل وحدة البحث في المواد المتطورة المنشأة لدػ مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية بموجب  المادة األولى:
 ، المعّدؿ، والمذكور أعاله. 2011مارس سنة  15في المؤرخ  144القرار 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي ،2022 مارس 03مؤرخ في  244قػػرار رقـ 

 لممدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػري 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021 يوليو سنة 07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

   .المتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2019فيفرؼ  06المؤّرخ في  125وبموجب القرار رقـ  -

  .لممدرسة الوطنية  العميا لمّرؼ 
فيفرؼ  06وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمرؼ المؤّرخ في  -

2022. 
 ي ػقػػػػػّرر

 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16المرسـو التنفيذؼ رقـ  مف 44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله ، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية 2016يونيو سنة  14الموافق 

 ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية  العميا لمرؼ.
طنية العميا لمرؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الو  :2المادة 

 القرار.
كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ، :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 

 التعميـ العالي والبحث العمميوزير 
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مجمػس العممػػيالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء ال 2022مارس  03المؤرخ في  244ممحق بالقرار رقـ 
 لممدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػري 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة حبوش عبد الحميد 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية صالح بوعالـ 2
 مديرة مساعدة مّكمفة بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل جودار ىالؿ ذىبية 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية مدؼ دمحم 4
 رئيس قسـ التييئة وىندسة الرؼ  ىاشمي عبد القادر 5
 رئيس قسـ الرؼ الحضرؼ  زرواؿ أيوب 6
 سقي وتصريف المياهرئيس قسـ ال دردوني يوسف 7
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  بف صالح دمحم دريدؼ 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ الرؼ الحضرؼ  جالب دمحم 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ التييئة و ىندسة الرؼ  حاج صدوؽ أحمد 10
 رئيس المجنة العممية لقسـ السقي و تصريف المياه رسوؿ عبد العزيز 11
 أستاذ لطاىرختاؿ ا 12
 أستاذ بف الوكمي بشير 13
 أستاذ محاضر قسـ "أ" عمارؼ عبد اليادؼ 14
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كحل الراس الجياللي 15
 أستاذ محاضر قسـ "أ" حركات سمرة 16
 أستاذ محاضر قسـ "أ" صايمي أحمد 17
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عزيز وىيبة 18
 "أ" أستاذ مساعد قسـ زيباؾ عصاـ 19
 أستاذ مشارؾ قميعي جعفر 20
 مدير مخبر بحث مدؼ ىند 21
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب بوراس عمر 22
 1البميدة -أستاذ بجامعة سعد دحمب بومداف بوسعد 23
 مسؤولة مكتبة المدرسة طالحي صبرينة 24
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حدد الم 2020سبتمبر  28مؤرخ في ال 661قػػرار رقـ يعدؿ ال ،2022 مارس 03مؤرخ في  245ػرار رقـ قػ
 تيارت-لقسـ الفيزياء بكمية عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةل

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26لمؤرخ في ا 281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  271-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والمتضًمف إنشاء جامعة تيارت، المعّدؿ والمتّمـ. 2001
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -
 الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ. 2003

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 حدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ ي

لقسـ  مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلحدد الم 2020سبتمبر  28مؤرخ في ال 661قػػرار رقـ وبموجب ال -
 .تيارت-الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف 

-الفيزياء بكمية عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ -
 .2021أكتوبر  18تيارت المؤّرخ في 

 ي ػقػػػػػّرر
 

لقسـ الفيزياء بكمية عمـو المادة  ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية المادة األولى:
 تيارت.-بجامعة ابف خمدوف 

، تيارت-لقسـ الفيزياء بكمية عموـ المادة بجامعة ابف خمدوف  ألعضاء المجنة العمميةة تحدد القائمة االسمي :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

تيارت، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف العالييف ومدير جامعة ابف خمدوف  :3المادة 
 لمتعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية 

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020سبتمبر  28مؤرخ في ال 661قػػرار رقـ يعدؿ ال الذي 2022مارس  03مؤرخ في ال 245قػػرار رقـ ال
 تيارت-لقسـ الفيزياء بكمية عمـو المادة بجامعة ابف خمدوف  مقائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميةلحدد الم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ حاجي قويدر 1
 رئيس القسـ عيسى طرارؼ بف 2
 أستاذ  بمعربي الحبيب 3
 أستاذ ينا هللا خميفة 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ولد حمادوش نذير 5
 "أأستاذ محاضر قسـ " قويشيش عبد المجيد 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عمارؼ عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بالح ىناف 8

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ،2022 مارس 03مؤرخ في  246قػػرار رقـ 
 معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية عمػـو الطبيعػة والحيػػاة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442لقعدة عاـ ذؼ ا 26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة

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

 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرس -
 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ

 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .حث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والب

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى  -
 .2022جانفي  06معسكر المؤّرخ في  -اسطمبولي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الثانية  جمادػ 24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ 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 عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى 
 معسكر. -اسطمبولي

-موـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبوليتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية ع :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 03 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي ال 2022مارس  03المؤرخ في  246 ممحػػػق بالقػػرار رقـ
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكمية عمػوـ الطبيعػة والحيػػاة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا سحنوني فاطمة 1
 عميد الكمية بمعبيد لخضر 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  الويسي موفق 3
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 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوىدة يوسف 4
 رئيس قسـ البيولوجيا بف عربة بشير 5
 رئيس قسـ العمـو الفالحية بف غراؼ عبد القادر 6
 جنة العممية لقسـ البيولوجيارئيس الم ميمودؼ عمي 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو الفالحية ريغي فتيحة أسيا 8
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا شمي نادية 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحية لويسي عبد القادر 10
 ل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو الفالحيةممثّ  بف حواء دمحم كماؿ 11
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بف قدورؼ عبد الرحيـ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صغير مرزاؽ 13
 مدير مخبر بحث حريزية عبد القادر 14
 مدير مخبر بحث حميمد عبد الرحماف 15
 مدير مخبر بحث بف يوسف مدني 16
 مدير مخبر بحث فرقوؽ تفاحة 17
 مدير مخبر بحث مداح بومديف 18
 مسؤوؿ المكتبة ورنيدؼ دحو 17
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة ،2022 مارس 03مؤرخ في  247قػػرار رقـ 
 معسكػر-بكميػة عمػػـو الطبيعػة والحيػاة بجػامعة مصطفػى اسطمبػولي ػةلقسػـ العمػػـو الفػػالحيػ

 

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

  .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .عسكر، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء جامعة م
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
جنة العممية لقسـ الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم 2018نوفمبر  07المؤّرخ في  938وبموجب القرار رقـ  -

 .العمػػوـ الفػػالحيػػة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة مصطفى اسطمبولي بمعسكر، المعّدؿ
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ العمػػوـ الفػػالحيػػة بكمية عموـ الطبيعة والحياة  -

 .2022جانفي  06معسكر المؤّرخ في  -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 ي ػقػػػػػّرر
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جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

لقسـ العمػػوـ الفػػالحيػػة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية
 معسكر.-مصطفى اسطمبولي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ العمػػوـ الفػػالحيػػة بكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3دة الما
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 فيفري  03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجنػة العمميػة  2022مارس  03مؤرخ في ال 247ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 معسكػر-عمػػوـ الطبيعػة والحيػاة بجػامعة مصطفػى اسطمبػوليلقسػـ العمػػوـ الفػػالحيػػة بكميػة 

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيسة المجنة العممية لمقسـ ريغي المزدادة أسيا فتيحة 1
 رئيس القسـ بف غراؼ عبد القادر 2
 أستاذ  حميمد عبد الرحماف 3
 أستاذ  بف يوسف مدني 4
 قسـ "أ"أستاذ محاضر  لويسي عبد القادر 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ريغي قادة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" سعيدؼ مختار 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صغير مرزاؽ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" وليد أحمد توفيق 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـيحدد ال ،2022 مارس 03مؤرخ في  248قػػرار رقـ 

 معسكر-المغػة واألدب العػػربػي بكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة والمتضّمف
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت 2003
 2009يناير سنة  4لموافق ا 1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018 ماؼ 28المؤّرخ في  527وبموجب القرار رقـ  -
 .المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر

وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات  -
 .2021ديسمبر  06معسكر المؤّرخ في  -بجامعة مصطفى اسطمبولي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

مية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة القائمة االسمية ألعضاء المجنة العم
 معسكر.-مصطفى اسطمبولي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار. -مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-لمدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولييكمف ا :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2022مارس  03المؤرخ في  248ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 معسكر -جامعة مصطفى اسطمبوليبكمية اآلداب والمغات ب لقسـ المغػة واألدب العػػربػي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ شريط سنوسي 1
 رئيس القسـ بعباع عثماف 2
 أستاذ شويرؼ مصطفى 3
 أستاذ  بوزيدؼ دمحم 4
 أستاذ  يوسف ولد النبية 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مجاىد بوسكيف 6
 سـ "ب"أستاذ محاضر ق بزاوية مختار 7
 أستاذ محاضر قسـ "ب" حراؽ بف بريؾ 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بيموؿ دمحم سيد احمد 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 مارس 03مؤرخ في  249قػػرار رقـ 
 معسكر-سي بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبوليلقسػـ المغػة واألدب الفرنػػ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003 -
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ 2018ماؼ  28المؤّرخ في  528وبموجب القرار رقـ  -

 .المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة معسكر
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات  -

 .2021ديسمبر  06معسكر المؤّرخ في  -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48اـ المادة تطبيقا ألحك المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة
 معسكر.-مصطفى اسطمبولي

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بكمية اآلداب والمغات بجامعة  :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 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية 2022مارس  03المؤرخ في  249ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 معسكر -بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبولي لقسػـ المغػة واألدب الفرنػػسي

 

 ػةالصف االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ بف مصابيح زىيرة مميكة 1
 رئيس القسـ ضياؼ فرج 2
 أستاذ بومديني بمقاسـ 3
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 أستاذ محاضر قسـ "ب" مزوط عودة 4
 أستاذ محاضر قسـ "ب" طامبة عومرية 5
 أستاذ محاضر قسـ "ب" موالسردوف فضيمة 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" صالحي نواؿ 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية ،2022 مارس 03مؤرخ في  250قػػرار رقـ 

 معسكر -لقسػـ المغػة واألدب اإلنجػميػػزي بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تّمـاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخ 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشا
 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير 
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2018ماؼ  28المؤّرخ في  529وبموجب القرار رقـ  -

 .مية اآلداب والمغات بجامعة معسكرالمغة واألدب اإلنجػميػػزؼ بك
ساتذة بالمجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجػميػػزؼ بكمية اآلداب والمغات وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األ -

 .2021ديسمبر  06معسكر المؤّرخ في -بجامعة مصطفى اسطمبولي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23ق المواف 1424

القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجػميػػزؼ بكمية اآلداب والمغات بجامعة 
 معسكر.-مصطفى اسطمبولي

المغة واألدب اإلنجػميػػزؼ بكمية اآلداب والمغات بجامعة تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ : 2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-مصطفى اسطمبولي

 معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ 

 2022 مارس 03 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 2022مارس  03المؤرخ في  250 ممحػػق بالقػرار رقػـ 
 معسكر -لقسػـ المغػة واألدب اإلنجػميػػزي بكميػة اآلداب والمغػػات بجامعة مصطفى اسطمبولي

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ ديب دمحم 1
 رئيس القسـ بمبية فتح هللا 2
 أستاذ يحياوؼ حبيب 3
 أستاذ محاضر قسـ "أ" دريس دمحم األميف 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بركة عبد هللا 5
 أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عبدؼ فاروؽ  6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف معمر سارة 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" مرباح قويدر 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" فاروؽ بغدادؼ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجػػمس العممػػي ،2022 مارس 03مؤرخ في  251قػػرار رقـ 

 معسكر-بجامعة مصطفى اسطمبولي لكميػة اآلداب والمغػات
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت 2003
 2009يناير سنة  4الموافق  1430محّرـ عاـ  7المؤرخ في  12-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة معسكر، المعّدؿ والمتّمـ
 2013 يناير سنة 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لتعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير ا
 -وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي -

 .2021ديسمي  06معسكر المؤّرخ في 
 ي ػقػػػػػّرر

 

جمادػ الثانية  24في المؤرخ  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ 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 اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبولي
 معسكر.

 -مية اآلداب والمغات بجامعة مصطفى اسطمبوليتحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لك :2المادة 
 معسكر، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
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معسكر، كل فيما يخصو، بتطبيق -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة مصطفى اسطمبولي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 03 فيالجزائر حرر ب
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ذي يحدد القائمة االسمية ألعضػاء المجػػمس العممػػيال 2022مارس  03المؤرخ في  251ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 معسكر -بجامعة مصطفى اسطمبولي لكميػة اآلداب والمغػات

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزؼ  بركة عبد هللا 1
 د الكميةعمي كرماس مختار 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة  جرموني رقية 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بوزوادة حبيب 4
 رئيس قسـ المغة واألدب العربي بعباع عثماف 5
 رئيس قسـ المغة واألدب الفرنسي ضياؼ فرج 6
 رئيس قسـ المغة واألدب اإلنجميزؼ  فتح هللا بمبية 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي شريط سنوسي 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب الفرنسي بف مصابيح زىيرة مميكة 9
 رئيس المجنة العممية لقسـ المغة واألدب اإلنجميزؼ  ديب دمحم 10
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي ممّثل  قيدارؼ قويدر 11
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب العربي مجاىد بوسكيف 12
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب الفرنسي بومديني بمقاسـ 13
 صّف األستاذية عف قسـ المغة واألدب اإلنجميزؼ ممّثل األساتذة ذوؼ م دريس دمحم األميف 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بيموؿ سيد احمد 15
 ممّثل عف األساتذة المساعديف بوسمياـ جماؿ 16
 مدير مخبر بحث شويرؼ مصطفى 17
 مسؤوؿ المكتبة سمطاني بف عومر 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي ،2022 مارس 03مؤرخ في  252قػػرار رقـ 
 لممدرسػة الوطنيػة العميػا لمبيطرة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عييف أعضاء الحكومةوالمتضّمف ت
 2008 يوليو 14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  214-08وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ   -

  .تحويل المدرسة الوطنية لمطب البيطرؼ إلى مدرسة خارج الجامعة والمتضّمف
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الذؼ  2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

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

 27جمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة المػػػػؤّرخ في وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالم -
 .2022فيفرؼ 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
ئمة االسمية ألعضاء ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القا ، والمذكور أعاله،2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
لمبيطرة،كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة المدرسة الوطنية العميا  :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي 2022مارس  03المؤرخ في  252 ممحق بالقرار رقـ

 لممدرسػة الوطنيػة العميػا لمبيطرة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ممي لممدرسةمديرة المدرسة، رئيسة المجمس الع بسالـ صونية 1
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار وترقية المقاوالتية  لعمارة عمي 2
 مدير مساعد مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل بارودؼ جماؿ 3
 اإلتصاؿ والعالقات الخارجية مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ و  عبد العزيز عبد الحفيع 4
 رئيس قسـ ما قبل العيادؼ عينوز ليندة 5
 رئيس قسـ العيادؼ ىاشمي أمينة 6
 أستاذة عزاؽ نواؿ 7
 أستاذة بوخرص كريمة ثمينة 8
 أستاذة مرنيش فايزة 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" رميشي حياة 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" زعواني دمحم 11
 ستاذ محاضر قسـ "أ"أ سوامس سمير 12
 أستاذ محاضر قسـ "ب" صحراوؼ ليندة 13
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ربوح مريـ 14
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 مديرة مخبر بحث تناح صفية 15
 مديرة مخبر بحث عيف بعزيز حسينة 16
 مدير مخبر بحث حمدؼ طو مصدؽ  17
 مسؤولة المكتبة بف منصور ليمى 18
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2021فيفري  24المؤرخ في  1275يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 03مؤرخ في  253قػػرار رقـ 
 لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الجيػولػوجيػا بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة تامنغست

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21مقتضى المرسـو الرئاسي رقـ ب -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاص 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2020نوفمبر سنة  22وافق الم 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  336-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف إنشاء جامعة تامنغست
المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ  2021فيفرؼ  24المؤرخ في  1275وبموجب القرار رقـ  -

 .الجيػولػوجيػا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست
عممية لقسـ الجيػولػوجيػا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة ال -

 .2021سبتمبر  23تامنغست المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيػولػوجيػا بكمية العمـو  المادة األولى:
 والتكنولوجيا بجامعة تامنغست.

تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الجيػولػوجيػا بكمية العموـ والتكنولوجيا بجامعة تامنغست  :2المادة 
 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

ىذا القرار الذؼ  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة تامنغست، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. سينشر في النشرة 

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021فيفري  24المؤرخ في  1275الذي يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  03المؤرخ في  253 بالقػرار رقػـممحػػق 
 المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسػػـ الجيػولػوجيػا بكمية العمـو والتكنولوجيا بجامعة تامنغست

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 ممية لمقسـرئيس المجنة الع مولود نفيس 1
 رئيس القسـ بوسنة فاتح 2
 أستاذ محاضر قسـ "ب" عزيزؼ يسيف 3
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بوقفة مشاطي 4
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوسيس عمي 5
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بف عبد الكريـ موسى 6
 أستاذ مساعد قسـ "أ" كوريـ عبد القادر 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" ىني ادريس 8
 أستاذ مساعد قسـ "أ" نشاطي ميدؼ 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػّدد قائمػة لجػاف مسابقػة اإلقامػة ،2022 مارس 03مؤرخ في  254قػػرار رقـ 

  2022 دورة مػػارس في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا
 

 ممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث الع
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في 77-13رقـ  وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذؼ -

 .عالي والبحث العمميواّلذؼ يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ ال
حي لسكاف ، المكرس لدراسة إشكالية الّتكّفل الّص 2019يوليو سنة  24وطبًقا لمقرر مجمس الحكومة المؤّرخ في  -

 .اليضاب العميا والجنوب
والتي تحّدد شروط وكيفّيات التحاؽ  2019أكتوبر سنة  27وطبًقا لمّتعميمة الوزارية المشتركة المؤّرخة في -

ييف العاّميف في الّصحة العمومية في المؤّسسات واإلدارات العمومية الّتابعة لقطاع الّصحة والواقعة الممارسيف الّطب
 .شيادة الّدراسات الّطبية الخاصة في مناطق الجنوب واليضاب العميا بالّتكويف لنيل

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2022اب العميا وتشكيمتيا، دورة مارس تحّدد قائمة لجاف مسابقة اإلقامة في مناطق الجنوب واليض المادة األولى:
 طبًقا لممحق ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في الّنشرة الرسمية لمّتعميـ العالي والبحث العممي. :2 المادة
 

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 واّلذي يحػّدد قائمػة لجػاف مسابقػة اإلقامػة 2022مارس  03المؤرخ في  254 ممحػػق القػػرار رقػـ
 2022دورة مػػارس في مناطػق الجنػوب واليضػاب العميػا

 

 اإللحػػاؽكّمية  أعضاء الّمجاف
 قسنطينة الرئيس: األستاذ بوزيتونة محجوب

  األعضاء:
 الجزائر األستاذ غرناووت مرزاؽ -
 مستغانـ األستاذ مختار دمحم رياض -
 ورقمة األستاذ بوعزيز حسيف -
 األغواط األستاذ رياف طاىر -
 بشار األستاذ بوجمعة عبد القادر -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمػس العممػػي لممدرسػة  ،2022 مارس 03مؤرخ في  255قػػرار رقـ 

 المجاىػد حسيػػف أيػت أحػمػػد-لميندسة المعمارية والعمراف المتعػددة العمػـو
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
المتضّمف  2008يوليو  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  213-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تحويل المدرسة المتعّددة العموـ لميندسة المعمارية والعمراف، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لنموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحدد القانوف األساسي ا
وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممدرسة المتعّددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف  -

 .2021ديسمبر  02المؤرخ في 
 ي ػقػػػػػّرر

 1437عاـ  رمضاف 9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  44تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 المجمس العممي لممدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر.
ية والعمراف، تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة المتعّددة العموـ لميندسػػة المعمػػار  :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومديرة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر،كل فيما يخصو،  :3المادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ألعضاء المجمس العمميالذي يحّدد القائمة االسمية  2022مارس  03المؤرخ في  255 ممحق بالقرار رقـ
 المجاىد حسيف أيت أحمد-لميندسػة المعمارية والعػػمراف لممدرسة المتعددة العمػػـو

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مديرة المدرسة، رئيسة المجمس العممي لممدرسة جيار كيينة أماؿ 1
 ممي والتطوير التكنولوجي واإلبتكار وترقية المقاوالتيةمديرة مساعدة مكّمفة بالتكويف في الدكتوراه والبحث الع مسعوداف ميا 2
 مديرة مساعدة مكّمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل شعبو عثماني مريـ 3
 مديرة مساعدة مكّمفة بأنظمة اإلعالـ واإلتصاؿ والعالقات الخارجية كاشر سوامي صبرينة 4
 رئيس القسـ التحضيرؼ  مزاورؼ فضيمة 5
 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني ؼ ناصر الديفعطار  6
 أستاذ جبرؼ بوعالـ 7
 أستاذ سي يوسف يوسف 8
 أستاذة بوصورة كنزة 9
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" لبديرؼ مميكة 10
 أستاذة محاضرة قسـ "أ" شرفاوؼ دنيا 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" مسطوؿ جماؿ 12
 ضر قسـ "ب"أستاذ محا طيارؼ بولفعة الحبيب 13
 أستاذة مساعدة قسـ "أ" زكاغ رشيدة 14
 مديرة مخبر اليندسة المعمارية والبيئة بوسواليـ عائشة 15
 مدير مخبر المدينة، اليندسة المعمارية والتراث شناوؼ يوسف 16
 1البميدة-أستاذة بجامعة سعد دحمب شرقي سامية 17
 يا ىوارؼ بومديفأستاذة بجامعة العمـو والتكنولوج عباس ليمى 18
 مسؤولة مكتبة المدرسة سفاؽ كافية 19
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جانفي  26المؤّرخ في  63يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 03مؤرخ في  256قػػرار رقـ 
 عميا إلدارة األعماؿ بتممسافالذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة ال

 

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

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا
فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف، إلى  2017
 .مدرسة عميا إلدارة األعماؿ
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مية ألعضاء المجمس العممي الذؼ يحّدد القائمة االس 2021جانفي  26المؤّرخ في  63وبموجب القرار رقـ  -
 .لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، المعّدؿ

 .2022جانفي  17المؤرخ في  12بتممساف رقـ وبناًء عمى إرساؿ المدرسة العميا إلدارة األعماؿ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

درسة العميا إلدارة األعماؿ ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لمم :المادة األولى
 بتممساف.

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

ما يخصو، يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كل في :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021جانفي  26المؤّرخ في  63الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مارس  03المؤرخ في  256ممحق بالقرار رقـ 

 المحّدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 

 الصفػة االسـ والمقػب رقـ
 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة ؽ سعيدؼ طار  1
 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بف بوزياف دمحم 2
 مدير مساعد مكّمف بالتكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية مطعيش دمحم األميف 3
 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية  عبد المالؾ دمحم 4
 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  بوغازؼ ىشاـ 5
 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني سالمي عبد الجبار 6
 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  معط هللا عتيقة  7
 سـ التكويف في الطور الثانيرئيسة المجنة العممية لق بسوح نضيرة 8
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىمش عمر 9
 أستاذ محاضر قسـ "أ" ازناسني عمي 10
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنيف موسى 11
 أستاذ محاضر قسـ "أ" موساوؼ رفيقة 12
 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيخي كماؿ 13
 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عيسى كماؿ الديف 14
 أستاذ مساعد قسـ "ب" حايد زىية 15
 مدير مخبر بحث ساىل سيدؼ دمحم 16
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف لدغـ فتحي 17
 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف اشنيو سيدؼ دمحم 18
 مسؤوؿ مكتبة المدرسة عيشوش أسماء 19

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ةالعممػػيالمجنة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  ،2022 مارس 03مؤرخ في  257قػػرار رقـ 
 لمدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػري لقسـ السقي وتصريف المياه با

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  217-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .ا لمرؼ إلى مدرسة خارج الجامعةالمتضّمف تحويل المدرسة الوطنية العمي
الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18ي المؤرخ ف 77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .التعميـ العالي والبحث العممي يحدد صالحيات وزير
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .األساسي النموذجي لممدرسة العمياالذؼ يحّدد القانوف 
لمدرسػة الوطنيػة العميػا ة لقسـ السقي وتصريف المياه باالعممػػيبالمجنة انتخاب ممّثمي األساتذة  وبناًء عمى محضر -

 .2022فيفرؼ  10لمػػرؼ المؤّرخ في 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  50تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016سنة يونيو  14الموافق 
 لمدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػرؼ.ة لقسـ السقي وتصريف المياه باالعممػػيالمجنة 

ػا لمدرسػة الوطنيػة العمية لقسـ السقي وتصريف المياه باالعممػػيالمجنة تحدد القائمة االسمية ألعضاء  :2المادة 
 لمػػرؼ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.

كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية العميا لمرؼ، :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 03 فيحرر بالجزائر 
 العالي والبحث العمميوزير التعميـ 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةيالعممػػالمجنة يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  الذي 2022مارس  03مؤرخ في ال 257ممحق بالقرار 
 لمدرسػة الوطنيػة العميػا لمػػري لقسـ السقي وتصريف المياه با

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجنة العممية لمقسـ رسوؿ عبد العزيز 1
 رئيس القسـ دردوني يوسف 2
 أستاذ مدؼ دمحم 3
 أستاذ  بف لوكمي بشير 4
 أستاذ محاضر قسـ "أ" كحل الراس جياللي 5
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 "بقسـ " ةمحاضر  ةأستاذ عزيز وىيبة 6
 أستاذ محاضر قسـ "ب" كريد رشيد 7
 أستاذ مساعد قسـ "أ" بوزياف عمر 8
 مشارؾأستاذ  قميعي جعفر 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اإلجتػمػػاعيػة يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات  2022مارس  03مػؤرخ فػي  15قػػرار رقػـ 

 لػدى جامعة البويرة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402عاـ  رجب 21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2013ماؼ سنة  05المؤرخ في  179-13ـ بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رق -

 .، المتضمف إنشاء جامعة البويرة2012جواف سنة  04المؤرخ في  12-241
، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021ديسمبر سنة  13نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة البويرة.
 

 

 ػػػّرري ػقػػ
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة البويرة. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 اوتفات يوسف -03 زواغي دمحم -02 بوديسة كريـ -01
 عزالديف عروس -06 معتوؽ حكيمة -05 حميد رابح -04
 لعروسي صالح -09 طوباؿ معمر نور الديف -08 سمير العبداوؼ  -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 كرمية عبد الغفور -03 عوادؼ فريد -02 شابو كماؿ -01
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 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
السيػد مديػر جامعة البويرة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي يكمف  :4المػػػػػادة 

 والبحث العممي.
 2022 مارس 03حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  06مػؤرخ فػي  16قػػرار رقػـ 
 لػػدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو اإلجتماعية واإلنسانية بقسنطينة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82 بمقتضى المرسوـ رقـ -

       .اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13 بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف 2021مايو سنة  20الموافق 1442شواؿ عاـ  8مؤرخ في  208-21بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .تكنولوجيا وعمـو الزراعة والتغذية وتغيير تسميتياإعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في البيو 
، المتضمف التشكيمة النيائية ألعضاء لجنة الخدمات 2021أكتوبر سنة  31نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية بقسنطينة.الوكالة  اإلجتماعية  لدػ
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية  ى:المػادة األول
 بقسنطينة.

 اآلتية أسماؤىـ: تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المػػػػػادة 
 األعضاء الدائموف: 

 خنفرؼ دمحم إسالـ -03 سباغ سياـ -02 ناجي نبيل -01
 تباني نزيية -05 ادشعور ود -04
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 األعضاء اإلضافيوف: 
 رحاؿ عماد -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
لقػرار، يكمف السيػد الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية بقسنطينة بتنفيػذ ىػذا ا: 4المػػػػػادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022مارس  06حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022مارس  06مػؤرخ فػي  17قػػرار رقػـ 

 لػدى جامعة ورقمة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .عموميةالمتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة ال
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .ماعيةاإلجت المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .تعييف أعضاء الحكومة يتضمف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميالمحدد لصالحيات وزير التعمي
، يعدؿ ويتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2013مارس سنة  14المؤرخ في  100-13بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المتضمف إنشاء جامعة ورقمة2001جويمية سنة  23المؤرخ في  01-210
ػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ ، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجن2022جانفي سنة  23نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 جامعة ورقمة.
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة ورقمة. المػادة األولى:
 : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:2المػػػػػادة 
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 األعضاء الدائموف: 
 دشاش عبد القادر -03 بضياؼ عبد الحميد -02 بف منيف جماؿ -01
 عواريب عبد الحاكـ -06 خويمدات صالح -05 منوش جماؿ -04
 دؼ السبتيمعب -09 بف لخضر مقداد -08 بف تيتي عزالديف -07

 

 األعضاء اإلضافيوف: 
 بف دحماف إبراىيـ -03 قريشي معروؼ -02 طيبي عبد المطيف -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
يكمف السيػد مديػر جامعة ورقمة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي  :4المػػػػػادة 

 والبحث العممي.
 2022 مارس 06حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ـاألميف العا

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  07مػؤرخ فػي  18قػػرار رقػـ 
 2الجزائر لدى جامعة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82قتضى المرسوـ رقـ بم -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ بمقتضى المرسـو ال -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ و يتمـ المرسوـ التنفيذؼ رقـ 2015جواف سنة  22المؤرخ في  160-15بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .2، المتضمف إنشاء جامعة الجزائر2009أكتوبر سنة  22المؤرخ في  09-340
، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لدػ 2022جانفي سنة  09نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

 .2جامعة الجزائر
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
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 .2تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة الجزائر المػادة األولى:
 لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : تتكوف  :2المػػػػػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 بوزيد سايب، -03 عيادؼ عبد المالؾ، -02 رضا شريف،  -01
 بف لوناس سييل، -06 عبد الوىاب يحياوؼ، -05 كرليل عبد القادر، -04
 بو سطة العربي. -09 بف عمي لخضر، -08 صيدوف جماؿ، -07

 افيوف:  األعضاء اإلض
 مريبعي سميـ. -03 دليوح عبد الحميد، -02 ناشف أحمد، -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
مية لمتعميػـ العالي ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرس2يكمف السيػد مدير جامعة الجزائر :4المػػػػػادة 

 والبحث العممي.
 2022مارس  07حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021ماي  09ؤرخ في الم 529ويتمـ قرار  رقـ  يعدؿ ،2022 مارس 08مؤرخ في  325قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021ة ػػػػسن يوليو 7الموافق  1442عاـ ذؼ القعدة  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .معدؿال والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
 ةنوفمبر سن 24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

تكنولوجي، السيما المادة الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي وال 2011
 منو. 13

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ع األوؿ عاـ ربي18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 

 2018سنة  أكتوبر 9الموافق  1440عاـ  محـر 29المؤرخ في  244-18رقـ التنفيذؼ  بمقتضى المرسوـو  -
 منو. 4السيما المادة  ،البحث في الميكانيؾالمتضمف إنشاء مركز و 

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز  2021ماؼ  09المؤرخ في  529قرار رقـ وبمقتضى ال -
 البحث في الميكانيؾ، المعدؿ والمتمـ.

 ي ػقػػػػػّرر
، والمذكور أعاله، وتحرر 2021ماؼ  09المؤرخ في  529تمـ المادة األولى مف القرار رقـ تتعدؿ و  المادة األولى:

 تي:المادة األولى كما يأ
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 (....................................بدوف تغيير:...............................)المادة األولى"
 تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة مركز البحث في الميكانيؾ، كمايمي:

 :بالنسبة لممثمي مؤسسات الدولة 
 بحث العممي، رئيسا،السيد تومي ذىبي، ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي وال -
 السيد وقاؼ مختار، ممثل عف الوزير المكمف بالمالية، -
 السيد زقاؼ دمحم، ممثل عف وزير الدفاع الوطني، -
 السيد صحراوؼ بشير، ممثل عف الوزير المكمف بالصناعة، -
 السيدة بف تركي رقية، ممثمة عف الوزير المكمف بالطاقة والمناجـ، -
 كممف باالنتقاؿ الطاقوؼ والطاقات المتجددة،السيد شني حاج، ممثل الوزير ال -
 ، ممثل عف الوزير المكمف بالبريد والمواصالت السمكية والالسمكية، خالد عبد الرزاؽالسيد  -
 السيد ولد يوسف حميد، ممثل عف الوزير المكمف بالفالحة والتنمية الريفية، -
 السيد قريف سميـ، ممثل عف الوزيرة المكمفة بالبيئة، -
 وع الصديق، ممثل عف الوزير المكمف بالموارد المائية واألمف المائي،السيد جرب -
 السيد خميفي فريد، ممثل عف الوزير المكمف بالنقل، -
 السيد بوداود مراد، ممثل عف المؤسسة الوطنية لمسيارات الصناعية، -
 السيد بركاني خميسي، ممثل عف المؤسسة الوطنية لعتاد األشغاؿ العمومية. -
 .".................................والباقي بدوف تغيير.........................."

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2المادة 
 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية ،2022 مارس 08مؤرخ في  326قػػرار رقـ 

 1العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة سطيف
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت  سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  140-89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ والمتمـ1والمتضمف إنشاء جامعة سطيف  1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24لمؤرخ في ا 279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2012أكتوبر  31المؤرخ في  401وبمقتضى القرار رقـ  -
 .، المتمـ1االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة سطيف

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ 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 االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ جامعة سطيف
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة  :2الػػػمػادة 

 في الجدوؿ الممحق بيذا القرار. 1سطيف 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 والبحث العمميوزير التعميـ العالي 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس كمية 2022مارس  08المؤرخ في  326ممحق بالقرار رقـ 
 1القتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة سطيفالعموـ ا

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا بورقبة شوقي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية بودرامة مصطفى -
 عمـو التسييررئيس قسـ  بف حاح منير -
 العمـو المالية والمحاسبةرئيس قسـ  خاسف جماؿ  -
 تجاريةالعمـو القسـ  ةرئيس رقاد سميمة -
 التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييررئيس قسـ  بف سالـ فاروؽ  -
 بحث مديرة مخبر غراب رزيقة -
 بحث مدير مخبر سكاؾ مراد -
 بحث مديرة مخبر قطاؼ ليمى -
 العمـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  بف عمقمة مميكة  -
 العمـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  يوسفي ايماف  -
 العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شرشافة الياس -
 ةالعمـو المالية والمحاسب ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  شنافة جوىرة -
 العمـو التجاريةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  مسالتة سفياف -
التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  تريش نجود  -

 والتجارية وعمـو التسيير
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التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية ة عف قسـ ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي سجار نادية -
 والتجارية وعمـو التسيير

 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير رجـ خالد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير جربي عبد الحكيـ  -
 ذة المساعديفممثل منتخب عف سمؾ األسات شراد ياسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بسطالي حداد  -
 ممثمة منتخبة عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات سعد هللا يمينة  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بمغوؿ منير -
 العمـو االقتصادية ـ ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قس قوصورؼ إيماف  -
 العمـو التجاريةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  المي أمير عبد المطيف  -
 العمـو المالية والمحاسبةممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  عزازقة نبيل  -
 التعميـ األساسي في العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير  ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ  حباس منير -
 عمـو التسييرممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ  ناجي منى  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد كيفيات انتقاء مشاريع البحث 2022 مارس 08مؤرخ في  327قػػرار رقـ 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتضمف 2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ 18خ في المؤر  21-15بمقتضى القانوف رقـ  -

 .منو 14القانوف التوجييي حوؿ البحث العممي والتطوير التكنولوجي، المعدؿ، السيما المادة 
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعدؿالمتضمف تعييف أ 
، 1992يناير سنة  13الموافق  1412رجب عاـ  8المؤرخ في  22 – 92وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف إنشاء لجاف مشتركة بيف القطاعات لترقية البحث العممي والتقني وبرمجتو وتقويمو، ويضبط سيرىا 
 .وتنظيميا، المعدؿ والمتمـ

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  129-08ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
 .المتضمف القانوف األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي الجامعي

، 2008مايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الخاص باألستاذ الباحث المتضمف القانوف األساسي

، 2008مػايو سنة  3الموافق  1429ربيع الثاني عػاـ  27المؤرخ في  131-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضمف القانوف األساسي الخاص بالباحث الدائـ

نوفمبر سنة  24الموافق  1432ذؼ الحجة عاـ  28المؤرخ في  396-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممؤسسة العمومية ذات الطابع العممي والتكنولوجي2011

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  13-77وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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غشت سنة  13المػوافق  1440ذؼ الحجة عػاـ  12المؤرخ في  232-19تنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ ال -
 .، الذؼ يحدد مػياـ الوكػاالت الموضوعاتية لمبحث وتنظيميا وسيرىػا، المتمـ2019

، 2021الموافق أوؿ مارس سنة  1442رجب عاـ  17المؤرخ في  89-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .البرامج الوطنية لمبحث العممي والتطوير التكنولوجيعدد السنوات لتنفيذ والمتضمف مخطط تطوير مت

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الموافق  1437ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  21-15مف القانوف رقـ  14تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
فيات انتقاء مشاريع ، المعدؿ والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد كي2015ديسمبر سنة  30

 البحث المنبثقة عف البرامج الوطنية لمبحث، والتي تخضع إلجراء الدعوة لتقديـ المقترحات.
يتـ انتقاء مشاريع البحث المذكورة في المادة األولى أعاله، وفقا لممعايير والكيفيات المحددة في ممحق ىذا  :2المادة 

 القرار. 
 ( اثنيف.02حص عممي يقوـ بو خبيريف )يخضع كل مشروع بحث إلى ف :3المادة 
إذا أفضى الفحص العممي لممشروع إلى نتيجتيف متناقضتيف، يتـ المجوء، حسب الحالة، إما إلى حساب  :4المادة 

 معدؿ حاصل نقاط الخبرتيف إذا كاف الفارؽ بينيما متقاربا، أو إلى خبرة ثالثة إذا اقتضى األمر.
العممي، أف تطمب مف حامل مشروع البحث تقديـ كل معمومة إضافية  مى الفحصيمكف لمييئة المشرفة ع :5المادة 

 ( أياـ. 10عف طريق المنصة الرقمية المخصصة لمبرامج الوطنية لمبحث، وذلؾ في أجل أقصاه عشرة )
يتـ تبميغ نتائج انتقاء مشاريع البحث إلى حامل مشروع البحث عف طريق المنصة الرقمية المخصصة  :6المادة 

 مبرامج الوطنية لمبحث.ل
في حالة رفض مشروع البحث المقدـ عمى إثر الفحص العممي، يمكف لحامل مشروع البحث أف يقدـ : 7المادة 

( أياـ 10تظمما عف طريق المنصة الرقمية المخصصة لمبرامج الوطنية لمبحث، في أجل أقصاه عشرة )
 مف تاريخ تبميغ نتائج الفحص.

 ييئة المشرفة في التظمـ.يفصل خبراء ال  :8المادة 
ويمكف لمييئة المشرفة عمى الفحص العممي دعوة حاممي المشاريع الذيف قدموا تظمما لمدفاع عف  

 مقترحات مشاريعيـ البحثية أماـ لجنة خبراء منشأة ليذا الغرض.
فة ببرمجة نشاطات يتـ االنتقاء النيائي لمشاريع البحث مف قبل المجاف المشتركة بيف القطاعات المكم :9المادة 

البحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنسيقيا وترقيتيا وتقييميا وفقا لما تمميو احتياجات القطاع 
 االقتصادؼ واالجتماعي ووفقا لممعايير والكيفيات المحددة في ممحق ىذا القرار. 

 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :10المادة 
 2022مارس  08حرر بالجزائر في 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2022مارس  08المؤرخ في  327ممحق لمقرار رقـ 
 

 معايير الفحص العممي لممشروع مف قبل الخبراء: .1
 

 المعايػػػػػػػير العالمة الممنوحة
[5] [4] [3] [2] [1] 

الدعوة الخاصة موضوع المختار في محتوػ مدػ تناسب المشروع بالنظر إلى ال .1     
 .بالمشاريع

 إلتزاـ الشريؾ االجتماعي واالقتصادؼ. .2     
 ة لممشروع ونجاعتيا كمقترح حل لمطمب اجتماعي واقتصادؼ.القيمة العممي .3     
 المنيجية )المقاربات، اختيار التقنيات ، صالحية التصميـ...(. .4     
 الميارات العممية لممشاركيف في المشروع وجودة الفريق وتماسؾ بنيتو المؤسسية. .5     
 المشترؾ(.الجدوػ )برنامج العمل، الجدوؿ الزمني، العمل  .6     
 .اإلمكانات البشرية والمادية والمالية .7     

 المعايػػػػػػػير [2] [4] [6] [8] [10]
 تسميـ المشروع وتثمينو وآثاره االجتماعية واالقتصادية.. 8     

 45المجموع المحصل......../ 
 

 معايير استبعاد المشروع: .2
إذا كانت نقطة الفحص أقل مف  ر في الدعوة لممشاريع:. مدػ تناسب المشروع بالنظر إلى الموضوع المختا1

 .، يتـ رفض المشروع 3/5
 ، يتـ رفض المشروع.3أقل مف  (TRL) إذا كاف مستوػ النضج التكنولوجي لممنتوج. 2
إذا كاف المشروع ال يستجيب النشغاالت إحدػ المؤسسات االقتصادية واالجتماعية الشريكة، يتـ رفض . 3

 المشروع.
كانت تشكيمة الفرقة غير متوازنة بيف تعداد األعضاء الباحثيف الدائميف أو األساتذة الباحثيف أو األساتذة إذا . 4

الباحثيف االستشفائييف الجامعييف واألعضاء الذيف يمثموف القطاع االقتصادؼ واالجتماعي، يتـ رفض 
 المشروع.

 

 االنتقاء النيائي لممشروع: .3
 :القطاعات المعنيةما بيف مف قبل المجنة المشتركة  معايير القبوؿ النيائي لممشروع

 أثر المشروع عمى التنمية، -
 أىمية المنتوج، -
 جدوػ الحموؿ المقترحة، -
 ضرورة التطابق بيف المنتوج المقترح وانشغاالت القطاع االقتصادؼ واالجتماعي الحقيقية. -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة  ،2022 مارس 08مؤرخ في  328ػػرار رقـ ق
  "األنظمة الذكية والبيانات"تخصص  "االعالـ اآللي"الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في 

 بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي
 

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

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

 .عييف أعضاء الحكومة، المعدؿالمتضمف تو 
 2008 سنة يوليو 14 الموافق 1429عاـ   رجب 11في   المؤّرخ 220-08 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ   -

 .تحويل المعيد الوطني لمتكويف في االعالـ اآللي إلى مدرسة خارج الجامعة  والمتضمف
 2008غشت سنة  19الموافق  1429عاـ شعباف  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 العممي.ير التعميـ العالي والبحث الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
والمتضمف تحديد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

ودبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ في بعض  لنيل شيادة ميندس دولة،لمطمبة المسجميف 
 .منو 5و 4 مؤسسات التعميـ العالي، السيما المادتيف

،الذؼ يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس  2021ديسمبر 30المؤرخ في  1455وبمقتضى القرار رقـ  -
 .بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي  الذكية والبيانات األنظمةتخصص  االعالـ اآلليدولة في

في  بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ -
 .2021أكتوبر 07

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

والمذكور أعاله، ييدؼ  ،2017مارس  9ي المؤرخ ف 272مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
ىذا القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي  لنيل شيادة ماستر لمطمبة المسجميف لنيل 

 شيادة ميندس دولة في 
بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، طبقا  "األنظمة الذكية والبيانات"تخصص  "االعالـ اآللي"في 

 ذا القرار.لممحق ى
يندرج التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف الرياضيات واالعالـ اآللي  :2المػػادة 

 ، نوع ) أ ( أكاديمي."األنظمة الذكية والبيانات"تخصص  "االعالـ اآللي"فرع 
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بالمدرسة   مة الذكية والبياناتاألنظتخصص  االعالـ اآللييمنح الطالب ميندس دولة في  :3المػػادة  
الوطنية العميا لإلعالـ اآللي، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا القرار، 

 شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
ا لإلعالـ اآللي، تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العمي :4المػػادة 

 .2022-2021ابتداء مف السنة الجامعية
ومدير المدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي كّل فيما يخّصو، بتطبيق  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :5المػػادة 

 ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 سمار  08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادةالذي يحّدد البرنامج البيد 2022مارس  08المؤرخ في  328ممحق القرار رقـ 

  "األنظمة الذكية والبيانات"تخصص  "االعالـ اآللي"الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة  في 
 بالمدرسة الوطنية العميا لإلعالـ اآللي

 

 5السداسي س

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي لمسداسي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

          وحدات التعميـ األساسية
   2 2   00سا20 00سا30 00سا50 )إج( 1.1.3و ت أ 

 % 40 % 60 2 2   00سا20 00سا30 00سا50 مدخل الى منيجية البحث
   2 2   00سا20 00سا30 00سا50 )إج( 2.1.3و ت أ 

 % 40 % 60 2 2   00سا20 00سا30 00سا50 البحث الوثائقي وتقديـ البحث
   2 2   00سا20 00سا30 00سا50 )إخ(3.1.3و ت أ 

 % 40 % 60 2 2   00سا20 00سا30 00سا50 وحدة التعميـ االختيارية*
   2 2   00سا20 00سا30 00سا50 )إخ(4.1.3و ت أ 

 % 40 % 60 2 2   00سا20 00سا30 00اس50 وحدة التعميـ االختيارية*
   8 8   00سا80 00سا120 00سا200 5مجموع السداسي س

 
 

 .*وحدات التعميـ لالختيار مف بيف وحدات التعميـ المقترحة لكل سداسي مف طرؼ المؤسسة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :6انطذاضي ش

( وث)وحذة انتعهيى  انحجى انطاعي نهطذاضي انًعايم األرصذة  

 وحذاث انتعهيى األضاضيت   

 3و ث أ(إج) 00ضا200 8 8
 أزبف ِؾوـح اٌّبمتـ 00مب200 8 8

 6يجًىع انطذاضي ش 00ضا200 8 8
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة  ،2022 مارس 08في مؤرخ  329قػػرار رقـ 
  "األمف السيبراني"تخصص  "االعالـ اآللي"الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة  في 

 بالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة
 

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

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

 أعضاء الحكومة، المعدؿ.ضمف تعييف لمتوا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه.والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434اـ ربيع األّوؿ ع 18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 ير التعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.الذؼ يحدد القانوف 
 2020 سنة غشت 22 الموافق 1442عاـ   محـر 3في  المؤّرخ 235 -20 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 نولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة.إنشاء مدرسة عميا في عموـ وتك  والمتضمف
والمتضمف تحديد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ في بعض مؤسسات لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس 
 منو. 5و 4 التعميـ العالي، السيما المادتيف

،الذؼ يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس  2021ديسمبر 30المؤرخ في  1454وبمقتضى القرار رقـ  -
 نولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة.العميا في عمـو وتك بالمدرسة "األمف السيبراني"تخصص  "االعالـ اآللي"دولة في

في  بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ
 .2021أكتوبر 07

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 

،والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2017رس ما 9المؤرخ في  272مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي  لنيل شيادة ماستر لمطمبة المسجميف لنيل 

بالمدرسة العميا في عمـو  "األمف السيبراني"تخصص  "االعالـ اآللي"فيشيادة ميندس دولة في 
 ق ىذا القرار.وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة، طبقا لممح

يندرج التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف الرياضيات واالعالـ اآللي  :2المػػادة 
 ، نوع ) أ ( أكاديمي."األمف السيبراني"تخصص  "االعالـ اآللي"فرع 
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بالمدرسة العميا في عمـو  "رانياألمف السيب"تخصص  "االعالـ اآللي"يمنح الطالب ميندس دولة في  :3المػػادة  
وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في ممحق ىذا 

 القرار، شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
ميا في عمـو تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى دفعات الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الع :4المػػادة 

 .2022-2021وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة ، ابتداء مف السنة الجامعية
ومدير المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة  يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف :5المػػادة 

 لرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.اآللي كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة ا
 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة ،2022مارس  08المؤرخ في  329ػػرار رقـ الق ممحق 

 "األمف السيبراني"تخصص  "االعالـ اآللي"الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة  في 
 بالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة

 

 5السداسي س

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 
 تطبيقية

 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى 

          وحدات التعميـ األساسية
   21 10  00سا03   00سا01   00سا01   00سا03  00سا120 1و ت أ 

 %60 %40 6 3  00سا01   00سا01    00سا01   00سا45  اتف المحموؿتطبيقات الي
 %60 %40 7 3  00سا01   00سا01  00سا01   00ساSCRUM   45 منيجية التطوير

 %100  8 4  00سا01     00سا01   00سا30  الواقع االفتراضي و المعزز
   9 5  00سا01     00سا01   00سا30  2و ت أ 

 %100  9 5  00سا01     00سا01   00سا30  البحث العممي منيجية و مبادغ
   30 15  00سا04   00سا01   00سا01   00سا04   00سا150  5مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6 السداسي س

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة لمعاملا

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

          التعميـ المنيجيةوحدة 
   30 15      00سا100  1و ت ـ 

   30 15      00سا100  مذكرة البحث
   30 15      00سا100  6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر  ،2022 مارس 08مؤرخ في  330قػػرار رقـ 
  "الذكاء االصطناعي وعمـو البيانات" تخصص "االعالـ اآللي"لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة  في 

 تكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنةبالمدرسة العميا في عمـو و 
 

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

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

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -

 توراه.وشيادة الدك والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.القانوف الذؼ يحدد 
 2020 سنة غشت 22 الموافق 1442عاـ   محـر 3في  المؤّرخ 235 -20 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 .إنشاء مدرسة عميا في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة  والمتضمف
تحديد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر والمتضمف  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة، دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ في بعض مؤسسات 
 منو. 5و 4 التعميـ العالي، السيما المادتيف

يل شيادة ميندس ،الذؼ يحدد البرنامج البيداغوجي لن 2021ديسمبر 30المؤرخ في  1453وبمقتضى القرار رقـ  -
نولوجيات بالمدرسة العميا في عموـ وتك  الذكاء االصطناعي وعموـ البيانات تخصص  االعالـ اآلليدولة في

 االعالـ اآللي والرقمنة.
في  بناء عمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في الرياضيات واالعالـ اآللي، المؤرخ -

 .2021أكتوبر 07
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

،والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2017مارس  9المؤرخ في  272مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي  لنيل شيادة ماستر لمطمبة المسجميف لنيل 

 شيادة ميندس دولة في 
بالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات  "الذكاء االصطناعي وعمـو البيانات "تخصص االعالـ اآللي"في

 االعالـ اآللي والرقمنة ، طبقا لممحق ىذا القرار.
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يندرج التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا القرار ضمف ميداف الرياضيات واالعالـ اآللي،  :2المػػادة 
 ، نوع ) أ ( أكاديمي."ء االصطناعي وعمـو البياناتالذكا "تخصص "االعالـ اآللي"فرع 

بالمدرسة  "الذكاء االصطناعي وعموـ البيانات" تخصص "االعالـ اآللي"يمنح الطالب ميندس دولة في : 3المػػادة  
العميا في عموـ وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد 

 ىذا القرار، شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.في ممحق 
تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات  :4المػػادة 

 .2022-2021االعالـ اآللي والرقمنة، ابتداء مف السنة الجامعية
ومدير المدرسة العميا في عموـ وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة  كويفيكمف المدير العاـ لمتعميـ والت :5المػػادة 

 كّل فيما يخّصو، بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الذي يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر  2022مارس  08المؤرخ في  330ممحق القرار رقـ 

  "الذكاء االصطناعي وعموـ البيانات"تخصص  "االعالـ اآللي"س دولة  في لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميند
 بالمدرسة العميا في عمـو وتكنولوجيات االعالـ اآللي والرقمنة

 

 5السداسي  س

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 

 يقيةتطب
 امتحاف متواصل أعماؿ أخرى 

          وحدات التعميـ األساسية    
   21 10  00سا03   00سا01   00سا01   00سا03   00سا120  1و ت أ 

 %60 %40 6 3  00سا01   00سا01    00سا01   00سا45  تطبيقات الياتف المحموؿ
 %60 %40 7 3  00سا01    00سا01   00سا01   00ساSCRUM   45 منيجية التطوير

 %100  8 4  00سا01     00سا01   00سا30  الواقع االفتراضي و المعزز
   9 5  00سا01     00سا01   00سا30  2و ت أ 
 %100  9 5  00سا01     00سا01   00سا30  و مبادغ البحث العممي منيجية

   30 15  00اس04  00سا01   00سا01   00سا04   00سا150  5مجموع السداسي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6 السداسي س

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

          التعميـ المنيجيةوحدة 
   30 15      00سا100  1و ت ـ 

   30 15      00سا100  مذكرة البحث
   30 15      00سا100  6مجموع السداسي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي لنيل شيادةيحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميم ،2022 مارس 08مؤرخ في  331قػػرار رقـ 
 "ىندسة الطرائق"تخصص  "ىندسة الطرائق"الماستر لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في 

 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف
 

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

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

 ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ.والمت
 2008غشت سنة  19الموافق  1429اـ شعباف ع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 سنة أكتوبر 29 الموافق  1433ذؼ الحّجة عاـ  13 في المؤّرخ 12-376 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -

 متعددة وطنية مدرسة إلى بوىراف التكنولوجي لتعميـا ألساتذة العميا المدرسة تسمية تغيير والمتضمف 2012
 وىراف. التقنيات

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

 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9في  المؤّرخ 176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا

والمتضمف تحديد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -
يادة دكتور بيطرؼ في بعض ودبموـ الميندس المعمارؼ أو ش لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة،

 منو. 5و 4مؤسسات التعميـ العالي، السيما المادتيف 
، الذؼ يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس 2021ديسمبر 02المؤرخ في  1359وبمقتضى القرار رقـ  -

 .بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىرافىندسة الطرائقتخصص  دولة في ىندسة الطرائق
 17في  الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخمى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية ع ناءً ب -

 .2021سبتمبر
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

،والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2017مارس  9المؤرخ في  272مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
لنيل شيادة ماستر لمطمبة المسجميف لنيل   البيداغوجي لمتكويف التكميمي القرار إلى تحديد البرنامج
بالمدرسة الوطنية المتعددة " ىندسة الطرائق" تخصص "ىندسة الطرائق"شيادة ميندس دولة في 

 التقنيات بوىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.
القرار ضمف ميداف عموـ وتكنولوجيا فرع ىندسة يندرج التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى ليذا  :2المػػادة 

 الطرائق، تخصص ىندسة الطرائق، نوع ) أ ( أكاديمي.
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بالمدرسة الوطنية المتعددة  "ىندسة الطرائق"يمنح الطالب ميندس دولة في ىندسة الطرائق تخصص :3المػػادة 
محق ىذا القرار، شيادة ماستر التقنيات بوىراف، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد في م

 وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  :4المػػادة 

 .2022-2021بوىراف ، ابتداء مف السنة الجامعية
لمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف كّل فيما يخّصو، يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير ا :5المػػادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة التكميمي لنيل لمتكويف البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2022مارس  08المؤرخ في  331ممحق القرار رقـ 

  "الطرائق ىندسة"خصصت "الطرائق ىندسة"شيادة ميندس دولة في  الماستر لمطمبة المسجميف لنيل  
 بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة

 

 السنة الثالثة مف الطور الثاني:
 

 5السداسي س
 

 
    

 وحدة التعميـ
الحجـ 
الساعي 
 السداسي 

 الحجـ الساعي األسبوعي
 األرصدة المعامل

 نوع التقييـ
أعماؿ  محاضرة

 موجية
أعماؿ 
 تطبيقية

أعماؿ 
 أخرى 

 امتحاف متواصل

          وحدات التعميـ األساسية
          )إج/إخ( 1و ت أ 
 60 40 6 2 80 سا - 1سا 1سا30د سا35 والتقني العممي البحث منيجية
 60 40 6 2 80 سا - 1سا30د 1سا30د سا45 الصناعية والسالمة النظافة
 - - 18 6  - - - سا120 الماستر مذكرة

 - - 30 10 160 سا - د30سا2 سا3 سا    200  5س مجموع السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يحّدد البرنامج البيداغوجي لمتكويف التكميمي لنيل شيادة الماستر  ،2022 مارس 08مؤرخ في  332قػػرار رقـ 

شبكات واتصاالت  تخصص  سمكيةاتصاالت سمكية وال لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف سمكية والسمكية

 

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

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه والمتضمف نظاـ الدراسات
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 سنة أكتوبر 29 الموافق 1433ذؼ الحّجة عاـ  13 في المؤّرخ 12-376 وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ -
 متعددة وطنية  مدرسة إلى بوىراف  التكنولوجي التعميـ  ألساتذة العميا المدرسة تسمية تغيير  والمتضمف  2012

 .بوىراف تقنياتال
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2016سنة  يونيو 14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤّرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 األساسي النموذجي لممدرسة العميا.ذؼ يحدد القانوف ال
والمتضمف تحديد شروط الحصوؿ عمى شيادة الماستر  2017مارس  09المؤرخ في  272وبمقتضى القرار رقـ  -

و دبموـ الميندس المعمارؼ أو شيادة دكتور بيطرؼ في بعض  لمطمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة،
 .منو 5و 4 سيما المادتيفمؤسسات التعميـ العالي، ال

،الذؼ يحدد البرنامج البيداغوجي لنيل شيادة ميندس  2021ديسمبر  02المؤرخ في  1358 وبمقتضى القرار رقـ -
الوطنية المتعددة بالمدرسة  شبكات واتصاالت سمكية والسمكية تخصص  اتصاالت سمكية والسمكيةدولة في 

 التقنيات وىراف.
 17في  المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا في العموـ والتكنولوجيا، المؤرخناء عمى محضر اجتماع ب -

 .2021سبتمبر
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

،والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا 2017مارس  9المؤرخ في  272مف القرار رقـ  5تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولػى:
لتكميمي  لنيل شيادة ماستر لمطمبة المسجميف لنيل القرار إلى تحديد البرنامج البيداغوجي لمتكويف ا

" شبكات واتصاالت سمكية والسمكية" تخصص" اتصاالت سمكية والسمكية"شيادة ميندس دولة في 
 بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف، طبقا لممحق ىذا القرار.

ذا القرار ضمف ميداف عمـو وتكنولوجيا فرع يندرج التكويف التكميمي المذكور في المادة األولى لي :2المػػادة 
 شبكات واتصاالت سمكية والسمكية، نوع ) أ ( أكاديمي.تخصص اتصاالت سمكية والسمكية،

شبكات واتصاالت سمكية تخصص  اتصاالت سمكية والسمكيةيمنح الطالب ميندس دولة في  :3المػػادة  
بوىراف، والذؼ تابع بنجاح التكويف التكميمي كما ىو محدد بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  والسمكية 

 في ممحق ىذا القرار، شيادة ماستر وفقا لمقانوف المعموؿ بو.
تطبق أحكاـ ىذا القرار عمى الطمبة المسجميف في الطور الثاني بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  :4المػػادة 

 .2022-2021بوىراف ، ابتداء مف السنة الجامعية
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوىراف كّل فيما يخّصو،  :5المػػادة 

 بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 عبد الباقي بف زياف أ.د

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الماستر  شيادة التكميمي لنيل لمتكويف البيداغوجي البرنامج يحّدد الذي 2022مارس  08المؤرخ في  332 ممحق القرار رقـ
 "شبكات واتصاالت سمكية والسمكية" تخصص" اتصاالت سمكية والسمكية"طمبة المسجميف لنيل شيادة ميندس دولة في لم

 بوىراف التقنيات المتعددة الوطنية بالمدرسة
 

 الػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة الحجـ الساعي اإلجمالي )الدروس( المعػػػػامػػػػل
 نيػػػة القػػػػػػػػػػػػياسػػػئي المطػػػػػػػػػػبوع وتػػػػقاليػػػػوا 00سا20 1
  VANet)  ) : شبكػػػػػػات مخصصة مف المركبػػػػػػػػػػػػػات2المادة  00سا20 1
 : شبكػػػػػػات االتصاالت المػػػػتنقمػػػػة  3المادة  00سا20 1
 : الػػػػكتابة العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  4المادة  00سا20 1
 مذكرة المػػػػػػػػػػػاسػػػتػػػػػػػػػػػػػر  00سا120 6
10 200h00  مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػوع 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  333قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "طاقوية" تخصص "ىندسة ميكانيكيةلوجيا" شعبة ""عمـو وتكنو 
 

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

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

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

 .المعّدؿ والمتّمـعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقوا 
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.يحدد مياـ المركز الجامعي 
 2008غشت سنة  19وافق الم 1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية والمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75قتضى القرار رقـ وبم -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد لمميداف
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  562وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."ىندسة ميكانيكيةنولوجيا"، فرع "ليسانس في ميداف "عموـ وتك
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
موـ "ع والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف 2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
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 22، 18 بتاريخ ةعقدالمن"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، "ىندسة ميكانيكية"شعبة الميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،تخصص "طاقوية"

 23المؤرخ في  576رقـ  لقراروا 2014جويمية  23المؤرخ في  562رقـ لقرار اتمغى جميع أحكاـ  :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ارة التعميـ العالي والبحث العمميىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوز 

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  شيادة الميسانس حدد برنامج التعميـ لنيلالذي ي 2022مارس  08المؤرخ في  333 رقـ ممحق القرار
 "طاقوية" تخصص "ىندسة ميكانيكية"شعبة " عمـو وتكنولوجيا في ميداف"

 

1السداسي : 

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع(15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
حدة التعميـو  الموادعنواف  األرصدة المعامل  

 تقييـ امتحاف
 مستمر

 أعماؿ
 تطبيقية 

 أعماؿ
 دروس موجية

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  وحدة تعميـ أساسية 1رياضيات 6 3 3
 1.1الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 9المعامل: 

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  1فيزياء 6 3 3
30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  بنية المادة 6 3 3
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   وحدة تعميـ منيجية 1أعماؿ تطبيقية: فيزياء 2 1 - - 1

 1.1الرمز: وت ـ 
 9االرصدة: 
 5المعامل: 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   1أعماؿ تطبيقية: كيمياء 2 1 - - 1
00سا55 40% 60% 00سا45  30سا  30سا - 1  1إعالـ آلي 4 2 1

00سا10 - % 100 00سا15  00سا - -   منيجية الكتابة 1 1 1

30سا2 - % 100 30سا22  30سا - -  الميف في مجاؿ العمـو  1 1 1
 1والتكنولوجيا

 وحدة تعميـ استكشافية
 1.1الرمز: وت إس 

 1االرصدة: 
 1المعامل: 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا - -  بعد اآلداب وأخالقيات  1 1 1
 )األسس( المينة

 وحدة تعميـ أفقية
 1.1الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
30سا2 - % 100 2المعامل:  30سا22  30سا - -  ) فرنسية و/  1لغة أجنبية  1 1 1

 أو إنجميزية(

00سا375   00سا375  30سا4  30سا4  00سا16   مجموع السداسي األوؿ 30 17 
 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :2السداسي
 طريقة التقييـ

 أخرى*

الحجـ 
الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي

 تقييـ امتحاف  وحدة التعميـ الموادعنواف  األرصدة المعامل
 مستمر

 أعماؿ
 تطبيقية

أعماؿ 
 دروس موجية

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  وحدة تعميـ أساسية 2ضياتريا 6 3 3
 1.2الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 9المعامل: 

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  2فيزياء 6 3 3

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  ديناميكا حرارية 6 3 3
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   وحدة تعميـ منيجية 2أعماؿ تطبيقية: فيزياء  2 1 - - 1

 1.2: وت ـ الرمز
 9االرصدة: 
 5المعامل: 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   2أعماؿ تطبيقية: كيمياء  2 1 - - 1
00سا55 40% 60% 00سا45  30سا  30سا - 1  2إعالـ آلي  4 2 1

00سا10 - % 100 00سا15  00سا - -   منيجية العرض 1 1 1

30سا2 - % 100 30سا22  30سا - -   الميف في مجاؿ العمـو 1 1 1
 2والتكنولوجيا

 وحدة تعميـ إستكشافية
 1.2الرمز: وت إس 

 1االرصدة: 
 1المعامل: 

00سا5 - % 100 00سا45  00سا - -    2لغة أجنبية 2 2 3
 )فرنسية و/أو إنجميزية(

 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
 2المعامل: 

00سا375   00سا375  30سا4  30سا4  00سا16   داسي الثانيمجموع الس 30 17 
 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:  3السداسي   

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
 وحدة التعميـ الموادعنواف  األرصدة المعامل

تقييـ  امتحاف
 مستمر

ؿأعما  
 تطبيقية 

أعماؿ 
 دروس موجية

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا1 -  00سا3   وحدة تعميـ أساسية 3رياضيات  6 3 
 2.1.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة:
00سا55 %40 %60 5المعامل: 00سا45  30سا1 -  30سا1   موجات واىتزازات 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   ميكانيكا الموائع 4 2 
 وحدة تعميـ أساسية

2.1.2الرمز: وت أس   
8االرصدة:  
4المعامل: 00سا55 40% 60%  00سا45  30سا1 -  30سا1   ميكانيكا جذرية 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   وحدة تعميـ منيجية إحصاء واحتماالت 4 2 
 2.1الرمز: وت ـ 

 9االرصدة:
 5المعامل:

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   3إعالـ آلي  2 1 - - 
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   رسـ تقني 2 1 - - 
00سا10 % 100 - 00سا15  00سا1   موجات واىتزازاتأعماؿ تطبيقية:  1 1 - - 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   وحدة تعميـ استكشافية تكنولوجيا أساسية 1 1 
 2.1الرمز: وت إس 

 2االرصدة:
 2المعامل: 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   عمـ القياس 1 1 
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30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   لغة انجميزية تقنية 1 1 

 وحدة تعميـ أفقية
 2.1الرمز: وت أؼ 

 1االرصدة:
 1المعامل: 

 
00سا375  00سا375  00سا4  30سا7  30سا13   مجموع السداسي الثالث 30 17 

 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
: 4السداسي          

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
 وحدة التعميـ الموادعنواف  األرصدة المعامل

 امتحاف 
 تقييـ

مستمر   
 أعماؿ
 تطبيقية 

 أعماؿ
 موجية

 دروس

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   وحدة تعميـ أساسية 2ديناميكا حرارية  4 2 
 2.2.1الرمز: وت أس 

 6األرصدة: 
 3المعامل: 

30سا27 - % 100 30سا22  30سا1 - -   تصنيع ميكانيكي 2 1 

 وحدة تعميـ أساسية 4رياضيات  4 2 30سا1 30سا1 - 00سا45 00سا55 40% 60%
 2.2.2الرمز: وت أس 

  8األرصدة: 
 4المعامل:

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   طرؽ رقمية 4 2 

 1مقاومة المواد 4 2 30سا1 30سا1 - 00سا45 00سا55 40% 60%

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.3الرمز: وت أ 

 4األرصدة: 
 2المعامل:

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   رسـ  بمساعدة  الكمبيوتر 2 1 - - 
 وحدة تعميـ منيجية

   2.2الرمز: وت ـ 
  9األرصدة:  

 5المعامل: 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   أعماؿ تطبيقية : ميكانيكا الموائع  2 1 - - 
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   طرؽ رقميةأعماؿ تطبيقية : 2 1 - - 
00سا10 % 100 - 00سا15  00سا1   أعماؿ تطبيقية : مقاومة المواد 1 1 - - 
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   أعماؿ تطبيقية : تصنيع ميكانيكي 2 1 - - 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   وحدة تعميـ استكشافية كيرباء صناعية 1 1 
 2.2وت اس الرمز:

 2األرصدة:  
 2المعامل: 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   عمـو المواد 1 1 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   واالتصاؿ الـ تقنيات التعبير، االع 1 1 

 وحدة تعميـ أفقية
 2.2الرمز: وت اؼ

 1األرصدة:  
 1المعامل: 

 
00سا375  00سا375  00سا7  00سا6  00سا12   مجموع السداسي الرابع 30 17 

 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:5 انطذاضي  

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

اضينهطذ  
أضبىع 15)

) 

 انحجى انطاعي األضبىعي

 وحذة انتعهيى انًىادعُىاٌ  األرصذة انًعايم

 ايتحاٌ
تقييى 

 يطتًر
 أعًال
 تطبيقيت

 أعًال
 يىجهت

 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب1 -  00مب3    2ُِىبُٔه اٌّىائغ 6 3 
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 
  10األرصذة: 
 5انًعايم: 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   1أتمبي صـاؿٌ  4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   1 آالد تىؿثُُٕخ 4 2 
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 
  8األرصذة: 

 4انًعايم:
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   تضىًَ اٌطبلخ 4 2 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   صـاؿٌ تطجُمُخ:أتمبيأػّبي  2 1 - - 
 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1وث و  انريس:
  9األرصذة: 
 5انًعايم: 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   - - 1 2 
آالد أػّبي تطجُمُخ :

   1تىؿثُُٕخ

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   تضىًَ اٌطبلختطجُمُخ:أػّبي  2 1 - - 

30مب37 40% 60% 30مب37  00مب1  30مب1 -   لُبك وأرهقح 3 2 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   اِالدػٕبطـفٍ ِفبهُُ  1 1 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 3.1وث اش  انريس:

  2األرصذة: 
 2انًعايم: 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   فٍ أٔظّخ اٌتضىُ ِفبهُُ 1 1 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   ِخثُئخ وتُّٕخ ِنتؼا 1 1 

 وحذة تعهيى أفقيت
  3.1 اف وث انريس:

  1األرصذة: 
 1انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  30ضا5  00ضا6  30ضا13   يجًىع انطذاضي انخايص 30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:6انطذاضي  

 طريقت انتقييى
 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي
( أضبىع15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي
 وحذة انتعهيى انًىادعُىاٌ  األرصذة انًعايم

 ايتحاٌ 
تقييى 

 يطتًر
 أعًال

 تطبيقيت 
 أعًال
 يىجهت

 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب1 -  00مب3   وحذة نتعهيى أضاضيت   2 آالد تىؿثُُٕخ 6 3 
3.2.1انريس: وث أش   

  10األرصذة: 
5انًعايم:   

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   2 4 
اٌّضـوبد ؽاد االصتـاق 

 اٌؼاعٍٍ

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   2 4 
آالد اٌتجـَؼ واٌّضغبد 

 اٌضـاؿَخ
 وحذة نتعهيى أضاضيت

3.2.2انريس: وث أش   
  8األرصذة: 

4انًعايم:  
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   2أتمبي صـاؿٌ  4 2 

00مب55 100% - 00مب45  00مب3   ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 4 2 - - 

 وحذة نتعهيى يُهجيت
 3.2وث و انريس:

  9األرصذة:  
5انًعايم:   

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   - - 1 2 
آالد اٌتجـَؼ  تطجُمُخ:أػّبي 

 واٌّضغبد اٌضـاؿَخ

00مب10 100% - 00مب15  00مب1   - - 1 1 
 ِضـوبد تطجُمُخ:أػّبي 

 ؽاد االصتـاق اٌؼاعٍٍ

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   ضجظ وتضىُ تطجُمُخ:أػّبي  2 1 - - 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   طبلبد ِتزؼػح 1 1 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 3.2وث اش  انريس:

  2األرصذة:  
2انًعايم:   

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   1 1 

فُقَبء ػؿربد اٌضـاؿح 

 تؼُٔخاٌّ
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100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   1 1 

اٌّمبوالتُخ وتنُـ 

 اٌّؤمنخ

 

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.2وث اف  انريس:

  1األرصذة:  
1انًعايم:   

 
00ضا375  00ضا375  00ضا7  00ضا6  00ضا12   يجًىع انطذاضي انطادش 30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  334قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ىندسة صناعيةتخصص " "ىندسة صناعية"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " 
 

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

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

 .المعّدؿ حكومة،والمتضمف تعييف أعضاء ال
 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 ّمـ.الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمت
الذؼ  2005شت غ 16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75بمقتضى القرار رقـ و  -

 .ظيميا وسيرىايا وتنتمياميا وتشكيمويحدد 
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  560وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."ىندسة صناعيةليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "
لشيادات الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 يداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس م
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 دة الميسانس وشيادة الماستر.شيا لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخلوجيا"، "عموـ وتكنو  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف  اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -

 .2و وىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و
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 ي ػقػػػػػّرر
 

"، ىندسة صناعيةشيادة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة " يليحدد برنامج التعميـ لن المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،ىندسة صناعية" تخصص

 23المؤرخ في  576رقـ  القرارو  2014جويمية  23المؤرخ في  560رقـ  لقراراتمغى جميع أحكاـ  :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يك :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 فأ.د عبد الباقي بف زيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيلالذي  ،2022مارس  08مؤرخ في ال 334قػػرار رقـ ال ممحق
 " لدى الجامعات والمراكز الجامعيةىندسة صناعيةتخصص " "صناعية ىندسة"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " 

 

:1السداسي   
  

  

     

  

 العنوافعنواف  وحدات التعميـ
صدة

ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أسبوعا( 15)

 أخرى*
 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 متحافا مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.1الرمز: وت أس 

 18االرصدة: 
 9المعامل: 

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 1رياضيات
 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 1فيزياء

 %60 %40 30سا82 30سا67 - 30سا1 00سا3 3 6 بنية المادة

 وحدة تعميـ منيجية
 1.1الرمز: وت ـ 

 9رصدة: اال 
 5المعامل: 

30سا1 - - 1 2 1أعماؿ تطبيقية: فيزياء  - %100 30سا27 30سا22 
30سا1 - - 1 2 1أعماؿ تطبيقية: كيمياء  - %100 30سا27 30سا22 

00سا1 - 30سا1 2 4 1إعالـ آلي   %60 %40 00سا55 30سا45 
 %100 - 00سا10 00سا15 - - 00سا1 1 1 منيجية الكتابة

 ستكشافيةوحدة تعميـ ا
 1.1الرمز: وت إس 

 1االرصدة: 
 1المعامل: 

الميف في مجاؿ العمـو 
 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1 1والتكنولوجيا 

 وحدة تعميـ أفقية
 1.1الرمز: وت أؼ 

 2االرصدة: 
 2المعامل: 

بعد اآلداب وأخالقيات 
 )األسس( المينة

 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1

)فرنسية  1ة لغة أجنبي
 %100 - 30سا2 30سا22 - - 30سا1 1 1 و/أو إنجميزية(

30سا4 30سا4 00سا16 17 30 مجموع السداسي األوؿ      00سا375 00سا375 
 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :2انطذاضي 
  

  

     

  

 انعُىاٌعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

عا
نً

ا
يم

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 
 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9 االرصذة:

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 30مب45 
 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.1انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
00مب3 2 2  %100 - 00مب55 00مب45 - - 

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 ثاَييجًىع انطذاضي ان     00ضا075 00ضا075 
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3السداسي 

  

  

     

  

 العنوافعنواف  وحدات التعميـ

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أسبوعا( 15)

 أخرى*
 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.1.1الرمز: وت أس 

 10االرصدة:
 5المعامل:

00سا3 3 6  3رياضيات  30سا1  30سا67 -  30سا82   40% 60% 

30سا1 2 4 أمواج واىتزازات 30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

 وحدة تعميـ أساسية
2.1.2الرمز: وت أس   

8االرصدة:  
4المعامل:  

30سا1 2 4 1الكترونيؾ أساسية  30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

30سا1 2 4 1 كيروتقنية أساسية 30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

 وحدة تعميـ منيجية
 2.1الرمز: وت ـ 

 9االرصدة:
 5المعامل:

30سا1 2 4 و احتماالت إحصاء 30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

30سا1 - - 1 2  3إعالـ آلي  30سا22  30سا27   100 % - 

30سا1 - - 1 2 1ألكتروتقنية 1أعماؿ تطبيقية الكترونيؾ  30سا22  30سا27   100 % - 

00سا1 - - 1 1 أعماؿ تطبيقية أمواج واىتزازات  00سا15  00سا10   100 % - 
 وحدة تعميـ إستكشافية

 2.1الرمز: وت إس 
 2االرصدة:
 2المعامل: 

تطورات جديدة في مجاؿ اليندسة  
30سا1 1 1 الكيربائية 30سا22 - -  30سا2   - 100 % 

30سا1 1 1 طاقة وبيئة 30سا22 - -  30سا2   - 100 % 



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   421

 

 

 وحدة تعميـ أفقية
 2.1الرمز: وت أؼ 

 1االرصدة:
 1المعامل: 

30سا1 1 1 لغة إنجميزية تقنية 30سا22 - -  30سا2   - 100 % 

   00سا375 00سا375 00سا4 30سا7 30سا13 17 30 لثمجموع السداسي الثا
 أخرى * : عمل إضافي سداسي عف طريق التشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسي 

  
  

     
  

 العنوافعنواف  وحدات التعميـ

صدة
ألر
ا

مل 
معا

ال
 

الحجـ  الحجـ الساعي األسبوعي
الساعي 
 لمسداسي 

 أسبوعا( 15)

 أخرى*

 نوع التقييـ

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.1الرمز: وت أس 

 10ة:االرصد
 5المعامل:

00سا3 3 6 تسيير الصناعي 30سا1  30سا67 -  30سا82   40% 60% 

30سا1 2 4 منطق توافقي و تسمسمي 30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.2الرمز: وت أس 

 8االرصدة:
 4المعامل:

30سا1 2 4 طرؽ رقمية 30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

30سا1 2 4 بحث عممّياتيّ  30سا1  00سا45 -  00سا55   40% 60% 

 وحدة تعميـ منيجية
 2.2الرمز: وت ـ 

 9االرصدة:
 5المعامل:

30سا1 2 3 إدارة المشاريع 00سا1  30سا37 -  30سا37   40% 60% 
30سا1 - - 1 2 أعماؿ تطبيقية : منطق توافقي وتسمسمي  30سا22  30سا27   100 % - 

30سا1 - - 1 2 أعماؿ تطبيقية : بحث عممّياتيّ  30سا22  30سا27   100 % - 
30سا1 - - 1 2 أعماؿ تطبيقية : طرؽ رقمية 30سا22  30سا27   100 % - 

 وحدة تعميـ إستكشافية
 2.2الرمز: وت إس 

 2االرصدة: 
 2المعامل: 

30سا1 1 1 اقتصاد الشركات 30سا22 - -  30سا2   - 100 % 

30سا1 1 1 قانوف الشركات 30سا22 - -  30سا2   - 100 % 

 وحدة تعميـ أفقية
 2.2الرمز: وت أؼ 

 1االرصدة:
 1المعامل: 

30سا1 1 1 واالتصاؿ تقنيات التعبير، االعالـ  30سا22 - -  30سا2   - 100 % 

00سا7 30سا13 17 30 مجموع السداسي الّرابع     00سا375 00سا375 30سا4 
 أخرى * : عمل إضافي سداسي عف طريق التشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

  

  

     

  

 انعُىاٌعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2انريس: وث أش 

 20رصذة: اال

 5انًعايم:

30مب1 2 4 طُبٔخ ومالِخ اٌتشغًُ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

00مب3 3 6 أتّتخ طٕبػُخ 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 تضنُٓ ولُبك اٌؼًّ وحذة تعهيى أضاضيت 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 
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 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:
30مب1 2 4 ـائك اإلػؼاػ و اٌتظُٕغط 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

30مب1 2 3 تظُُّ ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ 00مب1 -  30مب37  30مب37   40% 60% 

30مب1 - - 1 2 أتّتخ طٕبػٍ أػّبي تطجُمُخ :  30مب22  30مب27   100 % - 

ي تطجُمُخ : طُبٔخ ومالِخ اٌتشغًُأػّب 30مب1 - - 1 2  30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ : تضنُٓ ولُبك اٌؼًّ  30مب22  30مب27   100 % - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 ِؼعً ٌٕظبَ اٌّؼٍىِبد 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

30مب1 1 1 اٌشـوخ  ّٔؾرخ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 ثُئخ وتُّٕخ ِنتؼاِخ

 
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

00ضا6 00ضا20 27 00 انخايصيجًىع انطذاضي  00ضا5      00ضا075 00ضا075 

 عٍ طريق انتشاور أخري * : عًم إضافي ضذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي 

  

  

     

  

 انعُىاٌعُىاٌ  وحذاث انتعهيى
ذة

ص
ألر

ا
 

م
اي

ًع
ان

 
 انحجى انطاعي األضبىعي

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 عهيى أضاضيتوحذة ت
 0.1.2انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

30مب1 2 4 تنُُـ اإلٔتبد و اٌتؼفك 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 شجىبد ولبػؼح اٌجُبٔبد 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 1 2 اػاؿح اٌّشبؿَغ 30مب22 -   30مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.1وث أش انريس: 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

30مب1 2 4 مٍنٍخ اٌمُبك 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

ِؼعً ٌىصؼاد اٌتضىُ اٌظٕبػُخ اٌمبثٍخ 
 ٌٍجـِزخ 

30مب1 2 4 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 00مب45  00مب55   100% - 
أػّبي تطجُمُخ وصؼاد اٌتضىُ اٌظٕبػُخ 

 اٌمبثٍخ ٌٍجـِزخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100% - 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ شجىبد ولبػؼح اٌجُبٔبد 30مب22  30مب27   100% - 
00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ فٍ مٍنٍخ اٌمُبك 00مب15  00مب10   100% - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 0.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 تنُُـ ِبٌٍ و تمٍٕ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

30مب1 1 1 ثُئخ اٌؼًّ اٌظٕبػُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 نخاٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤم
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

    00ضا075 00ضا075 00ضا7 00ضا6 00ضا21 27 00 انّطادشيجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 امج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميدافيحدد برن ،2022 مارس 08مؤرخ في  335قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "ىندسة التكييف" تخصص "ىندسة التكييف" 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ

 2003غشت  23الموافق  1424عاـ  جمادػ الثانية 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

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

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  الذؼ يحدد برنامج 2014جويمية 23المؤرخ في 558وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "ىندسة التكييف"

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26خ في المؤر  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتكنولوجيا"، لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

أفريل  26وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المنعقد بتاريخ  -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18"عموـ وتكنولوجيا"، المنعقدة بتاريخ  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف وبناًء عمى محاضر اجتماعات  -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "ىندسة التكييف"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 سة التكييف"، طبقا لممحق ىذا القرار.تخصص "ىند

 23المؤرخ في  576و القرار رقـ  2014جويمية  23المؤرخ في  558تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
 المعّدؿ والمذكوريف أعاله. 2014جويمية 

كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، : 3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس  2022مارس  08المؤرخ في  335رقـ  القرار ممحق
 "عموـ وتكنولوجيا" شعبة "ىندسة التكييف" تخصص "ىندسة التكييف" في ميداف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

:2السداسي   

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
 وحدة التعميـ عنواف المواد األرصدة المعامل

ييـتق امتحاف   
 مستمر

 أعماؿ
 تطبيقية

أعماؿ 
 دروس موجية

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  وحدة تعميـ أساسية  2 رياضيات 6 3 3
الرمز: وت أس 

1.2 
  18األرصدة: 
 9المعامل: 

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  2فيزياء 6 3 3

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  ا حراريةديناميك 6 3 3

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   وحدة تعميـ منيجية 2أعماؿ تطبيقية: فيزياء  2 1 - - 1
  1.2 وت ـ الرمز:

  9األرصدة:  
 5المعامل: 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   2أعماؿ تطبيقية: كيمياء  2 1 - - 1
00سا55 40% 60% 00سا45  30سا  30سا - 1  2إعالـ آلي  4 2 1

00سا10 - % 100 00سا15  00سا - -   منيجية العرض 1 1 1

30سا2 - % 100 30سا22  30سا - -  الميف في مجاؿ العمـو  1 1 1
 2والتكنولوجيا

تعميـ  وحدة
 استكشافية

  1.2وت اس الرمز:
  1األرصدة:  

 1المعامل: 

1 السداسي : 
 طريقة التقييـ

 أخرى*

الحجـ 
الساعي 

مسداسيل  
أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي

 وحدة التعميـ عنواف المواد األرصدة المعامل
تقييـ  امتحاف 

 مستمر
 أعماؿ
 تطبيقية 

أعماؿ  
 موجية

 دروس

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  وحدة تعميـ أساسية 1رياضيات 6 3 3
 1.1الرمز: وت أ س 

  18األرصدة: 
 9المعامل: 

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  1فيزياء 6 3 3

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا -  00سا 1  بنية المادة 6 3 3

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   وحدة تعميـ منيجية 1أعماؿ تطبيقية: فيزياء 2 1 - - 1
 1.1الرمز:وت ـ

  9األرصدة:  
 5المعامل: 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا   1اؿ تطبيقية: كيمياءأعم 2 1 - - 1
00سا55 40% 60% 00سا45  30سا  30سا - 1  1إعالـ آلي  4 2 1
00سا10 - 100% 00سا15  00سا - -   منيجية الكتابة 1 1 1

30سا2 - 100% 30سا22  30سا - -  1 1 1 
الميف في مجاؿ العمـو 

 1والتكنولوجيا

 وحدة تعميـ استكشافية
 1.1الرمز:وت اس

  1األرصدة:  
 1المعامل: 

30سا2  100% 30سا22   
  

30سا بعد اآلداب وأخالقيات  1 1 1
 )األسس( المينة

 وحدة تعميـ أفقية
 1.1الرمز:و ت اؼ

  2األرصدة:  
 2المعامل: 

30سا2  100% 30سا22   
  

30سا  1لغة أجنبية  1 1 1
 إنجميزية( )فرنسية و/ أو

 
00سا375  00سا375  30سا4  30سا4  00سا16   وؿمجموع السداسي األ  30 17 

 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي
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00سا5 - % 100 00سا45  00سا - -  3 2 2 
 2لغة أجنبية 

 ) فرنسية و / أو إنجميزية(

 ميـ أفقيةوحدة تع
 1.2و ت اؼ الرمز:

   
  2األرصدة:  

 2المعامل: 

00سا375   00سا375  30سا4  30سا4  00سا16   مجموع السداسي الثاني 30 17 
 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3 السداسي

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
تقييـ  امتحاف  وحدة التعميـ عنواف المواد األرصدة المعامل

 مستمر
 أعماؿ
 تطبيقية 

أعماؿ 
 دروس موجية

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا1 -  00سا3   وحدة تعميـ أساسية 3رياضيات  6 3 
2.1.1الرمز: وت أس   

  10األرصدة: 
5المعامل:   

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   موجات واىتزازات 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   ميكانيكا الموائع 4 2 
 وحدة تعميـ أساسية

2.1.2الرمز: وت أس   
  8األرصدة: 
4المعامل: 00سا55 40% 60%  00سا45  30سا1 -  30سا1   ميكانيكا جذرية 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   وحدة تعميـ منيجية اء واحتماالتإحص 4 2 
  2.1الرمز: وت ـ 

  9األرصدة:  
5المعامل:   

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   3إعالـ آلي  2 1 - - 
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   رسـ تقني 2 1 - - 
00سا10 % 100 - 00سا15  00سا1   واىتزازات أعماؿ تطبيقية: موجات 1 1 - - 

30سا2 - % 100 30اس22  30سا1 - -   تكنولوجيا أساسية 1 1 
 وحدة تعميـ استكشافية

  2.1الرمز: وت اس 
2األرصدة:    

2المعامل:  30سا2 - % 100  30سا22  30سا1 - -   عمـ القياس 1 1 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   لغة انجميزية تقنية 1 1 

 وحدة تعميـ أفقية
2.1الرمز: و ت اؼ   

1األرصدة:    
1المعامل:   

00سا375   00سا375  00سا4  30سا7  30سا13   مجموع السداسي الثالث 30 17 
 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4السداسي 

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
عميـوحدة الت عنواف المواد األرصدة المعامل  

تقييـ  امتحاف 
 مستمر

 أعماؿ
 تطبيقية 

أعماؿ  
 موجية

 دروس

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   تدفئة وتكييف اليواء 4 2 
 وحدة لتعميـ أساسية

  2.2.1الرمز: وت أس 
6األرصدة:   
3المعامل:  30سا27 - % 100  30سا22   - 

 
30سا1  كيرباء 2 1 
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 4رياضيات  4 2 30سا1 30سا1 - 00سا45 00سا55 40% 60%
 وحدة تعميـ أساسية

 2.2.2الرمز: وت أس 
  8األرصدة: 
00سا55 %40 %60 4المعامل: 00سا45  30سا1 -  30سا1       طرؽ رقمية 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   انتقاؿ حرارؼ  4 2 

 وحدة تعميـ أساسية
 2.2.3الرمز: وت أ 

  4األرصدة: 
2المعامل:   

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   رسـ  بمساعدة  الكمبيوتر 2 1 - - 
 وحدة تعميـ منيجية

  2.2الرمز: وت ـ 
  9األرصدة:  

5المعامل:   

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   أعماؿ تطبيقية : ميكانيكا الموائع 2 1 - - 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1     طرؽ رقميةأعماؿ تطبيقية : 2 1 - - 
00سا10 % 100 - 00سا15  00سا1   أعماؿ تطبيقية: كيرباء 1 1 - - 
30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   أعماؿ تطبيقية: انتقاؿ حرارؼ  2 1 - - 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   مفاىيـ في اليندسة المعمارية 1 1 
 وحدة تعميـ استكشافية

2.2الرمز: وت اس   
  2األرصدة:  

2المعامل:  30سا2 - % 100  30سا22  30سا1 - -   مفاىيـ في التحكـ والتنظيـ 1 1 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   1 1 
 تقنيات التعبير، االعالـ 

 واالتصاؿ

 وحدة تعميـ أفقية
2.2الرمز: و ت اؼ   

  1األرصدة:  
1المعامل:   

 
00سا375  00سا375  00سا7  00سا6  00سا12   مجموع السداسي الرايع 30 17 

 إضافي عف طريق التشاور السداسي *عمل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5السداسي   

 طريقة التقييـ

 أخرى*

الحجـ 
الساعي 
 لمسداسي

أسبوع(15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي

 وحدة التعميـ عنواف المواد األرصدة المعامل
تقييـ  امتحاف

 مستمر
 أعماؿ
 تطبيقية 

 أعماؿ
 دروس موجية

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   وحدة تعميـ أساسية ديناميكا حرارية تطبيقية 4 2 
  3.1.1الرمز: وت أس 

  10األرصدة: 
5المعامل:   

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   تركيبات التدفئة 4 2 

30سا27 - % 100 30سا22  30سا1 - -   تدفق الموائع 2 1 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   2 4 
تركيبات الصرؼ الصحي 

 والتطيير
 وحدة تعميـ أساسية

3.1.2الرمز: وت أس  
  8األرصدة: 
4المعامل: 00سا55 40% 60%  00سا45  30سا1 -  30سا1   تركيبات كيربائية 4 2 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1  أعماؿ تطبيقية : تدفئة / تدفق  2 1 - - 
 وحدة تعميـ منيجية الموائع

     3.1: وت ـ الرمز
  9األرصدة:  

5المعامل:   

00سا10 % 100 - 00سا15  00سا1   أعماؿ تطبيقية : تركيبات  كيربائية 1 1 - - 

30سا27 % 100 - 30سا22  30سا1   - - 1 2 
أعماؿ تطبيقية :تركيبات 

 الصرؼ الصحي 
00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1  30سا1 -   تطبيقيةطرؽ رقمية  4 2 
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30اس2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   احتراؽ وشبكات الغاز 1 1 
 وحدة تعميـ استكشافية

3.1الرمز: وت اس   
  2األرصدة:  

2المعامل:   
30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   طاقات متجددة 1 1 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   بيئة وتنمية مستدامة 1 1 

 وحدة تعميـ أفقية
   3.1الرمز: و ت اؼ 

  1دة: األرص 
1المعامل:   

 
00سا375  00سا375  30سا5  00سا6  30سا13   مجموع السداسي الخامس 30 17 

 *عمل إضافي عف طريق التشاور السداسي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6السداسي 

 طريقة التقييـ
 أخرى*

الحجـ الساعي 
 لمسداسي

أسبوع (15)  

 الحجـ الساعي األسبوعي
ف الموادعنوا األرصدة المعامل  وحدة التعميـ 

 امتحاف 
تقييـ 
 مستمر

 أعماؿ
 تطبيقية 

أعماؿ  
 موجية

 دروس

30سا82 40% 60% 30سا67  30سا1 -  00سا3   3 6 
تركيبات التكييف ومعالجة  

 اليواء
 وحدة تعميـ األساسية

  3.2.1الرمز: وت أس
  10األرصدة: 
5المعامل:  00سا55 40% 60%  00سا45  30سا1 -  30سا1   تركيبات التبريد 4 2 

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   2 4 
أنظمة التحكـ اآللي في 

 التركيبات
 وحدة تعميـ أساسية

  3.2.2الرمز: وت أس 
  8األرصدة: 
4المعامل:  

00سا55 40% 60% 00سا45  30سا1 -  30سا1   طبوغرافيا 4 2 

00سا55 100% - 00سا45  00سا3   ور الدراسيمشروع نياية الط 4 2 - - 
 وحدة تعميـ منيجية

  3.2الرمز: وت ـ 
  9األرصدة:  

5المعامل:   

30سا27 100% - 30سا22  30سا1   - - 1 2 
أعماؿ تطبيقية : تحكـ آلي 

 في التركيبات
00سا10 100% - 00سا15  00سا1   أعماؿ تطبيقية: طبوغرافيا 1 1 - - 

- 
100 
% 

30سا27 30سا22  30سا1   - - 1 2 
ة: تكييف أعماؿ تطبيقي
 اليواء وتبريد

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   وحدة تعميـ استكشافية رؼ حضرؼ  1 1 
  3.2الرمز: وت اس 

  2األرصدة:  
2المعامل:   

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   صوتيات 1 1 

30سا2 - % 100 30سا22  30سا1 - -   1 1 
 المقاوالتية وتسير المؤسسة

 

 وحدة تعميـ أفقية
3.2لرمز: و ت اؼ ا  
  1األرصدة:  

1المعامل:   

 
00سا375  00سا375  00سا7  00سا6  00سا12   مجموع السداسي السادس 30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة الميسانس في ميداف تعميـ لنيليحدد برنامج ال ،2022 مارس 08مؤرخ في  336قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص" صيانة صناعية" "كيروميكانيؾ"شعبة "عمـو وتكنولوجيا"  

 

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

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

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

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

 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.يحدد مياـ المركز الجامعي 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميدد صالحيات وز الذؼ يح
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
لمسنة الثانية لنيل شيادة الذؼ يحدد برنامج التعميـ  2014جويمية  23المؤرخ  في  553وبمقتضى القرار رقـ  -

 ".كيروميكانيؾليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا" فرع "
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 يداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس م
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016ية جويم 26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 شيادة الميسانس وشيادة الماستر. لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  داغوجية الوطنية لميدافالمجنة البي  اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -

 .2و وىراف 1، البميدة1عة قسنطينةبجام 2021أفريل  25و
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 "ؾ"كيروميكانيشعبة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 قا لممحق ىذا القرار.طب ،تخصص "صيانة صناعية"
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 23المؤرخ في  576رقـ  القرارو  2014جويمية  23المؤرخ في  553رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.المعّدؿ و  2014جويمية 

تطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، ب :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  شيادة الميسانس حدد برنامج التعميـ لنيلذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  336 رقـ قرارال ممحق
 تخصص" صيانة صناعية" "كيروميكانيؾ"شعبة "عمـو وتكنولوجيا"  في ميداف

 

 :1 انطذاضي
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

عا
نً

ا
يم

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 
 نهطذاضي 

(15 
 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  - %100 30بم27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ  %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 2.2انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 1واٌتىٕىٌىرُب 

 يى أفقيتوحذة تعه
 2.2انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

 ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ
 )األمل(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا075 00ضا075 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:2طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 قيتتطبي
يراقبت 

 يطتًرة

ايتحا

ٌ 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ
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 عهيى يُهجيتوحذة ت

 2.1انريس: وث و 

 9 االرصذة:

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 30مب45 

 %100 - 00مب10 00بم15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.1انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

 )فـٔنُخ 2ٌغخ أرٕجُخ 

 و/أو إٔزٍُقَخ( 
00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 ثاَييجًىع انطذاضي ان     00ضا075 00ضا075 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3طذاضي ان  

  

  

     

  

 وحذاث انتعهيى

 

 انًىادعُىاٌ 

ذة 
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  ضبىعيانحجى انطاعي األ

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

انريس: وث أش 

1.2.2 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

00مب3 3 6  3ؿَبضُبد  30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

انريس: وث أش 

1.2.1 

8االرصذة:  

4انًعايم:  

30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5عايم:انً

30مب1 2 4 إصظبءو اصتّبالد 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ  30مب22  30مب27   100 % - 
 1أػّبي تطجُمُخ اٌىتـؤُه 

 1أٌىتـوتمُٕخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ أِىاد  

 واهتقافاد
00مب1 - - 1 1 00مب15  00مب10   100 % - 

وحذة تعهيى 

 اضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ ِزبي 

 اٌهٕؼمخ  اٌىهـثبئُخ
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 تمُٕخ ٌغخ إٔزٍُقَخ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

  00ضا075 00ضا075 00ضا4 00ضا7 00ضا20 27 00 نثانثايجًىع انطذاضي 
 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:4طذاضي ان  
  

  

     

  

 وحذاث انتعهيى
 
 انًىادعُىاٌ 

ذة 
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  جى انطاعي األضبىعيانح

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

00مب3 3 6 هُؼؿوٌُىُخ وهىائُخ 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ىافمٍ و تنٍنٍٍِٕطك ت

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـق ؿلُّخ

30مب1 2 4 ِمبوِخ اٌّىاػ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9رصذة:اال

 5انًعايم:

أػّبي تطجُمُخ : لُبمبد 

 وهـثبئُخ وإٌىتـؤُخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ: ِٕطك 

 تىافمٍ وتنٍنٍٍ
00مب1 - - 1 1 00مب15  00مب10   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ:  

 هُؼؿوٌُىُخ وهىائُخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 ُخ: طـق ؿلُّخأػّبي تطجُم 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ 30مب22  30مب27   100 % - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 أٔظّخ تضىًَ اٌطبلخ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

ِفبهُُ فٍ اٌمُبمبد 

 اٌىهـثبئُخ واإلٌىتـؤُخ
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 واالتظبي
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

00ضا12 27 00 انّرابعيجًىع انطذاضي  00ضا7 00ضا6      00ضا075 00ضا075 
 ٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي ع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5طذاضي ان  

  

  

     

  

 وحذاث انتعهيى
 
 انًىادعُىاٌ 

ذة 
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
 يراقبت

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5انًعايم:

00مب3 3 6 دػٕبطـ اِال 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 تٕظُُ وطـَمخ اٌظُبٔخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:

30مب1 2 4 ُٔه ِطجمخاٌىتـو 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 اٌىتـوتمُٕخ ِطجمخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

أػّبي تطجُمُخ : تنُُـ 

 اٌظُبٔخ ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ
30مب1 2 3 00مب1 -  30مب37  30مب37   40% 60% 

أػّبي تطجُمُخ : اٌىتـؤُه 

 ووهـوتمُٕخ ِطجمخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

ؿمُ طٕبػٍ و ؿمُ 

 ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ :ػٍُ اٌمُبك 

 واٌتزُّغ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 
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 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.2إشانريس: وث 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

 االٔتمبيِؼعً إًٌ 

 اٌضـاؿٌ
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 

100 

% 

30مب1 1 1 وػٍُ اٌمُبك ِزنبد 30مب22 - -  30مب2   - 
100 

% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 ثُئخ وتُّٕخ ِنتؼاِخ 30مب22 - -  30مب2   - 
100 

% 

00ضا6 00ضا20 27 00 انخايصجًىع انطذاضي ي 00ضا5      00ضا075 00ضا075 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6طذاضي ان

  

  

     

  

 وحذاث انتعهيى
 
 انًىادعُىاٌ 

ذة 
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
 انحجى

انطاعي 
 نهطذاضي 

(15 
 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

تىٕىٌىرُب اِالد اٌضـاؿَخ 
 2واٌهُؼؿوٌُىُخ 

30مب1 2 4 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 اٌهُبوً )ػَٕبُِىُخ( صـوُخ  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5 انًعايم:

30مب1 2 4 ِؼبٌزخ اإلشبؿح 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 أٔظّخ اٌتضىُ واٌتٕظُُ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 1 2 ِىحىلُخ 30مب22 - -  30مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 00مب45  00مب55   100% - 
ِؼعً إًٌ اٌّضـوبد ؽاد 

 االصتـاق اٌؼاعٍٍ
30مب1 2 3 00مب1  30مب37 -  30مب37   40% 60% 

تظٍُضبد وتؼعالد/ أػّبي 
ُمُخ: ِضـوبد ؽاد االصتـاق تطج

 اٌؼاعٍٍ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   

100 
% 

- 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 0.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 أػواد اٌظُبٔخ اٌىلبئُخ اٌّشـوطخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ِٕظىِبد آٌُخ طٕبػُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 ذة تعهيى أفقيتوح
 0.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 27 00 انّطادشيجًىع انطذاضي  30ضا4 00ضا7      00ضا075 00ضا075 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  337قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "استغالؿ المناجـ" تخصص "ىندسة منجمية"عمـو وتكنولوجيا" شعبة "
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ ة،والمتضمف تعييف أعضاء الحكوم

 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره.يحدد مياـ المركز الجامعي 

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13نفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ الت -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ا وسيرىايا وتنظيميتمياميا وتشكيم ويحدد

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  563وبمقتضى القرار رقـ  -
 كنولوجيا"، فرع "ىندسة منجمية".ليسانس في ميداف "عموـ وت

دات الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيا 2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 يداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس م

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر. لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخا"، "عموـ وتكنولوجي وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2و وىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، "ىندسة منجميةيادة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "ش يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،تخصص "استغالؿ المناجـ"

 23المؤرخ في  576رقـ والقرار ، 2014جويمية  23المؤرخ في  563تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

مف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يك :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 فأ.د عبد الباقي بف زيا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة الميسانس  برنامج التعميـ لنيل الذي يحدد 2022مارس  08المؤرخ في  337 رقـ قرارال ممحق
 تخصص "استغالؿ المناجـ" "جميةىندسة منعمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف"

 

 :1انطذاضي 
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1وث أش انريس: 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 1ُخ: فُقَبء أػّبي تطجُم  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 1رصذة: اال

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 )األمل( اٌّهٕخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
حجى انطاعي ان

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 2الَ آٌٍ إػ  %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2وث أف انريس: 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي     00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :3ي انطذاض
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 
  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3َبضُبد ؿ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واهتقافادِىربد 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 
 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1 انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واصتّبالدإصظبء 

30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ  - %100 30مب27 30مب22 

أػّبي تطجُمُخ ِىربد 
 هتقافادوا

00مب1 - - 1 1  - %100 00مب10 00مب15 

اضتكشافيتوحذة تعهيى   
2.1انريس: وث إش   

2االرصذة:   
   2انًعايم:

 وأِٓ اٌّؤمنبدولبَخ 
 وإٌّشآد اٌظٕبػُخ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ٌىائش وِؼبَُـ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1ف انريس: وث أ

 1االرصذة: 
 1 انًعايم: 

30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 3يجًىع انطذاضي  00ضا4 30ضا7      00ضا375 00ضا375 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4 انطذاضي

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  حذاث انتعهيىو

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 خإٌّزُّتخُّٓ اٌّىاؿػ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 امتغالي إٌّبرُ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 4ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 خ ؿلُّ طـق 

 وحذة تعهيى يُهجيت
   2.2 انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

00مب1 - 30مب1 2 3 هُؼؿورُىٌىرُب  %60 %40 30مب37 30مب37 
أػّبي تطجُمُخ تخُّٓ اٌّىاؿػ 

 إٌّزُّخ
30مب1 - - 1 2  - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ امتغالي إٌّبرُ  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 خؿلُّ طـقتطجُمُخ  أػّبي  - %100 30مب27 30مب22 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 تنُُـ اٌّضُظ إٌّزٍّ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تنُّخ اٌضمىي إٌّزُّخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 يتوحذة تعهيى أفق
 2.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 
 واالتظبي

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 4يجًىع انطذاضي  30ضا5 00ضا6      00ضا375 00ضا375 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :5انطذاضي 
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ٌٍّٕبرُامتغالي مطضٍ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 امتغالي ثبطٍٕ ٌٍّٕبرُ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔه اٌظغىؿ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إحـاء اٌّؼبػْ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 %100 - 30مب72 30مب22 - - 30مب1 1 2 ِفبهُُ رُىٌىرُب ِٕزُّخ

00مب1 - 30مب1 2 3 طىثىغـافُب  %60 %40 30مب37 30مب37 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ ُِىبُٔه اٌظغىؿ  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 أػواد ِؼٍىِبتُخ ِٕزُّخ  - %100 30مب27 30مب22 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

ثُئخ ِٕزُّخ )ِؼبَُـ 
 وتشـَؼبد(

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تضنُٓ اٌضظً 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 2 تمُٕخ إٔزٍُقَخٌغخ  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا15 17 30 5يجًىع انطذاضي  00ضا4 00ضا6      00ضا375 00ضا375 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6 انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 رُىتمُٕخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تهىَخ إٌّبرُ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  0.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

  4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِؼؼاد ِٕزُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌجبطُٕخ  إٌّشئبدصفـ 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - %100 00مب55 00مب45 

 %60 %40 00مب55 30مب37 - 00مب1 30مب1 2 3 وهـثبء إٌّبرُ

30مب1 1 2 إػبػح تهُئخ اٌّىالغ إٌّزُّخ 30مب22 - -  00مب10    100% 

 ذة تعهيى إضتكشافيتوح
 0.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2 انًعايم:

30مب1 1 1 أِٓ وثُئخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 التظبػ ِٕزٍّ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا15 17 30 6يجًىع انطذاضي  00ضا3 00ضا7      00ضا375 00ضا375 
 رأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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"عمـو  في ميدافيحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس  ،2022 مارس 08مؤرخ في  338قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "تثميف الموارد المعدنية" "ىندسة منجمية"شعبة وتكنولوجيا" 

 

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

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

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

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

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

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

 .ر التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
نيل شيادة الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية ل 2014جويمية  23المؤرخ في  563وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع " ىندسة منجمية"
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 ولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس ميداف "عموـ وتكن
تضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ والم 2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 شيادة الميسانس وشيادة الماستر. لوتكنولوجيا"، لني
فريل أ 26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  ية لميدافالمجنة البيداغوجية الوطن اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -

 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، "ىندسة منجميةالميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة " شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 ا لممحق ىذا القرار.طبق ،تخصص " تثميف الموارد المعدنية"
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 23المؤرخ في  576 رقـ القرارو  2014جويمية  23المؤرخ في  563رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و ، المعّدؿ 2014جويمية 

تطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، ب :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  حدد لبرنامج التعميـ لنيلذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  338 رقـ قرارال ممحق
 تخصص " تثميف الموارد المعدنية" "ىندسة منجمية"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف

 

:1انطذاضي   
  

  

     

  

 دانًىاعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
يطتًر

 ة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ
100
% 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 1واٌتىٕىٌىرُب 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
100
% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

 ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ
 )األمل(

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
100
% 

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
100
% 

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا375 00ضا375 
 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 ع انتقييىَى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع
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 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 )فـٔنُخ 2ُخ ٌغخ أرٕج

 و/أو إٔزٍُقَخ( 
00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي     00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  نتعهيىوحذاث ا

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واهتقافادِىربد 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

   2.1 انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واصتّبالدإصظبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ

 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ ِىربد واهتقافاد
 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

   2انًعايم:

وإٌّشآد  وأِٓ اٌّؤمنبدولبَخ 

 اٌظٕبػُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌىائش وِؼبَُـ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1 م: انًعاي

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

    00ضا375 00ضا375 00ضا4 30ضا7 30ضا13 17 30 نثيجًىع انطذاضي انثا
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4انطذاضي 

3 

 

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  نتعهيىوحذاث ا

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تخُّٓ اٌّىاؿػ إٌّزُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 امتغالي إٌّبرُ

 وحذة تعهيى أضاضيت

  1.1.1  انريس: وث أش

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 4ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 خ ؿلُّطـق  

 وحذة تعهيى يُهجيت
   2.2 انريس: وث و

 9االرصذة: 

00مب1 - 30مب1 2 3 هُؼؿورُىٌىرُب  %60 %40 30مب37 30مب37 

أػّبي تطجُمُخ تخُّٓ اٌّىاؿػ 
 إٌّزُّخ

30مب1 - - 1 2  - %100 30مب27 30مب22 
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30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ امتغالي إٌّبرُ 5 انًعايم:  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 خؿلُّ طـقتطجُمُخ أػّبي   - %100 30مب27 30مب22 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 تنُُـ اٌّضُظ إٌّزٍّ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تنُّخ اٌضمىي إٌّزُّخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2نريس: وث أف ا

 1االرصذة: 
 1 انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 
 واالتظبي

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 انّرابعيجًىع انطذاضي  30ضا5 00ضا6      00ضا375 00ضا375 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5 انًعايم:

 طـائك إحـاء اٌّىاػ إٌّزُّخ
 )فـف فُقَبئٍ(

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تضضُـ اٌّؼبػْ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00بم55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تمُٕبد أعؾ اٌؼُٕبد

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىٌىرُب ِٕزُّخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

00مب1 - 30مب1 2 3 ػٍُ اٌّؼبػْ اٌتطجُمٍ  %60 %40 30مب37 30مب37 
أػّبي تطجُمُخ طـائك إحـاء 

 اٌّىاػ إٌّزُّخ
30مب1 - - 1 2  - %100 30بم27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ تضضُـ اٌّؼبػْ  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 1 2 أػواد ِؼٍىِبتُخ ِٕزُّخ  %100 - 30مب27 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 ثُئخ ِٕزُّخ )ِؼبَُـ وتشـَؼبد( 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تضنُٓ اٌضظً 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2:  انًعايم

30مب1 1 1 2تمُٕخ  ٌغخ أزٍُقَخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا15 17 30 انخايصيجًىع انطذاضي  30ضا5 00ضا6      00ضا375 00ضا375 

 ي عٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي 

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

(15 
 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تؼؼَٓ ِبئٍ -تؼؼَٓ صـاؿٌ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 (وُُّبئٍ-فُقَبئٍتؼىَُ )فظً 

 وحذة تعهيى أضاضيت
  0.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

  4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٔفبَبد ِٕزُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تمُٕخ فـف إٌفبَبد
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 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ
 (تـثض فٍ اٌىمظ اٌّهٍٕ)

00مب3 - - 2 4  - %100 00مب55 00مب45 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اػبػح تهُئخ اٌّىالغ إٌّزُّخ

00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ ٔفبَبد ِٕزُّخ  - %100 00مب10 00مب15 
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2 انًعايم:

30مب1 1 1 وتىطُفتضًٍُ  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ُِىبُٔه اٌظغىؿ ِفبهُُ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 انّطادشيجًىع انطذاضي  00ضا4 30ضا7      00ضا375 00ضا375 

 راضي عٍ طريق انتشاوأخري * : عًم إضافي ضذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ،2022 مارس 08مؤرخ في  339قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "تعديف" تخصص "تعديف"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " 

 

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

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

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

 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11خ في المؤر  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  569وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."تعديف ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "
امج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات الذؼ يحدد برن 2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني
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أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  ة الوطنية لميدافوبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجي -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"، تخصص تعديفالميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، شعبة " شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل ولى:المادة األ 
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،تعديف"

المؤرخ في  576رقـ  لقراروا ، المعّدؿ2013جويمية  28المؤرخ في 496 رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 .، المذكوريف أعاله2014جويمية  23

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 الباقي بف زياف أ.د عبد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  حدد برنامج التعميـ لنيلذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  339 رقـ قرارال  ممحق
 "تعديف" تخصص "تعديفشعبة " "عمـو وتكنولوجيا" في ميداف

 

 : 1 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

م
اي

ًع
ان
 

ذة
ص

ألر
 ا

انًىادعُىاٌ   وحذة انتعهيى 
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  وحذة تعهيى أضاضيت 1ؿَبضُبد 6 3 3

 1.1 ش انريس: وث أ

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  1فُقَبء 6 3 3

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  ثُٕخ اٌّبػح 6 3 3

30مب27 100% - 30مب22  30مب   يُهجيت تعهيى وحذة 1أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 1

  1.1 وث و س:انري

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 100% - 30مب22  30مب   1أػّبي تطجُمُخ : وُُّبء  2 1 - - 1

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب  30مب - 1  1إػالَ آٌٍ  4 2 1

00مب10 - 100% 00مب15  00مب - -   ِٕهزُخ اٌىتبثخ 1 1 1

30مب2 - 100% 30مب22  30مب - -  1 1 1 
ؼٍىَ اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌ

 1واٌتىٕىٌىرُب

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

     1.1 وث اش انريس:

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب - -  1 1 1 
ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 )األمل( اٌّهٕخ
 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1  فأ:و ث  انريس

  2األرصذة: 

 2انًعايم: 
30مب2 - 100% 30مب22  30مب - -  1 1 1 

  1ٕجُخ ٌغخ أر

 ) فـٔنُخ و / أو إٔزٍُقَخ(

 
00ضا375  00ضا375  30ضا4  30ضا4  00ضا16   األوليجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : 2 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع (15)  

طاعي األضبىعيانحجى ان  

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

انًىادعُىاٌ   وحذة انتعهيى 
 ايتحاٌ 

 تقييى

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

أعًال 

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  تعهيى أضاضيت وحذة   ؿَبضُبد 6 3 3

 1.2ش انريس: وث أ

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00بم 1    2فُقَبء 6 3 3

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  ػَٕبُِىب صـاؿَخ 6 3 3

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   2أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 1
 وحذة تعهيى يُهجيت

  1.2 انريس:وث و

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   2ء أػّبي تطجُمُخ : وُُّب 2 1 - - 1

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب  30مب - 1  2إػالَ آٌٍ  4 2 1

100 

% 
00مب10 - 00مب15  00مب - -   ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 1

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب - -  1 1 1 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب

 تعهيى اضتكشافيت وحذة

 1.2 انريس:وث اش

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

100 

% 
00مب5 - 00مب45  00مب - -  3 2 2 

 2ٌغخ أرٕجُخ 

 ) فـٔنُخ و / أو إٔزٍُقَخ(

 وحذة تعهيى أفقيت

  1.2 فأانريس:و ث 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  30ضا4  30ضا4  00ضا16   انثاَييجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3 انطذاضي

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

انًىادعُىاٌ   وحذة انتعهيى 
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب1 -  00مب3   3ؿَبضُبد  6 3 
 ضيتتعهيى أضا وحذة

2.1.2 شانريس: وث أ  

  10األرصذة: 

5انًعايم:   
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ِىربد واهتقافاد 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 
تعهيى أضاضيت وحذة  

2.1.2 شانريس: وث أ  

  8األرصذة: 

4انًعايم:  
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   واصتّبالدصظبء إ 4 2 
 وحذة تعهيى يُهجيت

2.1 وث و انريس:  

  9األرصذة:  

5انًعايم:   

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 

00مب10 % 100 - 00مب15  00مب1   - - 1 1 
تطجُمُخ: أػّبي 

 ِىربد واهتقافاد

30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -  مبمُخ أ تىٕىٌىرُب 1 1   
تعهيى اضتكشافيت وحذة  

  2.1 انريس:وث اش

2األرصذة:    

2انًعايم:   
30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -   ػٍُ اٌمُبك 1 1 

30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -   تمُٕخ قَخأزٌٍُغخ  1 1 

تعهيى أفقيت وحذة  

2.1ف أانريس:و ث   

1األرصذة:    

1انًعايم:   

 
00ضا375  00ضا375  00ضا4  30ضا7  30ضا13   انثانثيجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : 4انطذاضي  
  

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

ضينهطذا  
أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

صذ
ألر

ا
 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد ة

 ايتحاٌ
تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت

أعًال 
 يىجهت

 دروش

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   وُُّبء فُقَبئُخ 4 2 
 وحذة تعهيى أضاضيت

2.2.1انريس: وث أش   
  6األرصذة: 
3انًعايم:  30مب27 - 100%  30مب22  30مب1 - -   ػٍىَ اٌتؼؼَٓ واٌجٍىؿح 2 1 

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 
  8األرصذة: 

00مب55 %40 %60 4انًعايم: 00مب45  30مب1 -  30مب1   طـق ؿلُّخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   1ِمبوِخ اٌّىاػ 4 2 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.3انريس: وث أش 

 4األرصذة: 
2انًعايم:  

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   أػّبي تطجُمُخ :وُُّبء فُقَبئُخ 2 1 - - 

 وحذة تعهيى يُهجيت
2.2انريس: وث و   

  9األرصذة:  
5انًعايم:   

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   - - 1 2 
اٌتؼؼَٓ أػّبي تطجُمُخ : ػٍىَ 

 واٌجٍىؿح

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   ؿمُ  ثّنبػؼح  اٌىّجُىتـ 2 1 - - 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   طـق ؿلُّخأػّبي تطجُمُخ : 2 1 - - 

00مب10 100% - 00مب15  00مب1   أػّبي تطجُمُخ : ِمبوِخ اٌّىاػ 1 1 - - 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   عظبئض اٌّىاػ 1 1 
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

   2.2انريس: وث اش 
  2األرصذة:  

2انًعايم:   
30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   تؼؼَٓ امتغـارٍ 1 1 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   1 1 
تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي

 وحذة تعهيى أفقيت
  2.2انريس: و ث أف 

  1األرصذة:  
1انًعايم:   

00ضا375     00ضا375  00ضا7  00ضا6  00ضا12   يجًىع انطذاضي انرابع 30 17 
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  :5انطذاضي  

 طريقت انتقييى
 أخري*

انحجى انطاعي 
 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

م
اي

ًع
ان

 

ذة
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 حاٌ ايت

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت 

أعًال 
 يىجهت

 دروش

 1فُقَبء اٌتؼؼَٓ 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 
  10األرصذة: 
 أتمبي اٌضـاؿح واٌىتٍخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 %40 %60 5انًعايم: 

 وحذة تعهيى أضاضيت إػؼاػ اٌّؼبػْ اٌضؼَؼَخ 4 2 00مب3 - - 00بم45 00مب55 - 100%
 3.1.2انريس: وث أش 

  8األرصذة: 
 4انًعايم:

 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
مٍىن ُِىبُٔىٍ ٌٍّؼبػْ 

 واٌنجبئه

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
أػّبي تطجُمُخ: أتمبي 

 اٌضـاؿح واٌىتٍخ
 ى يُهجيتوحذة تعهي

  3.1انريس:وث و 
  9األرصذة:  

 5انًعايم: 
 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء اٌتؼؼَٓ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -

 طـق اٌتضًٍُ واٌتىطُف 3 2 30مب1 - 00مب1 30مب37 30مب37 40% 60%

 ِىاػ غُـ ِؼؼُٔخ 1 1 30مب1 -   30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.1س: وث اشانري
  2األرصذة:  

 تمُُل فٍ اٌتؼؼَٓ 1 1 30مب1 -   30مب22 30مب2 - %100 2انًعايم: 

 وهـثبء طٕبػُخ 1 1 30مب1 -   30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.1انريس: و ث اف 

  1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 انخايص يجًىع انطذاضي 30 17 00ضا15 30ضا4 30ضا5 00ضا375 00ضا375    

 *ػًّ إضبفٍ ػٓ طـَك اٌتشبوؿ اٌنؼامٍ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  :  6انطذاضي 
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 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي
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 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت

 أعًال
 يىجهت

 دروش

 2فُقَبء اٌتؼؼَٓ  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 
  12األرصذة: 
 6انًعايم: 

 تآوً وصّبَخ اٌّؼبػْ 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 فىالؽ ومجبئه عبطخ 4 2 00مب3 - - 00مب45 00مب55 - 100%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2يس: وث أش انر
  6األرصذة:
 3انًعايم:

 طـق تشىًُ اٌّؼبػْ  2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

    3.2انريس: وث و  
  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
بي تطجُمُخ: طـق أػّ

 تشىًُ اٌّؼبػْ

 3 2 - - 30مب2 30مب37 30مب37 100% -
أػّبي تطجُمُخ: ػالد صـاؿٌ 

 وُُّبئٍ ٌٍّؼبػْ-وصـاؿٌ

 ِفبهُُ فٍ اٌمُبك واألرهقح 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

  3.2انريس:وث اش 
  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 أِٓ وثُئخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت
  3.2انريس: و ث أف 

  1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انطادش 30 17 00ضا15 00ضا3 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
"عمـو  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  340قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية وتكنولوجيا" شعبة "صناعات بتروكيميائية" تخصص"تكرير وبتروكيمياء"
 

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

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

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

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11مؤرخ في ال 299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .تر وشيادة الدكتوراهوشيادة الماسالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  ةإنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم يحددو 
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الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  567وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع " صناعات بتروكيميائية"

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 المعّدؿ. ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"،

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر. لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  مجنة البيداغوجية الوطنية لميدافوبناًء عمى محضر اجتماع ال -
 .1بجامعة سطيف 2018

و  22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2و وىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25

 

 ػػّرري ػقػػػ
 

 "بتروكيميائية صناعات"شعبة الميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيلالمادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،"تكرير وبتروكيمياء" تخصص

 23ي المؤرخ ف 576رقـ  القرارو  2014جويمية  23المؤرخ في  567رقـ  تمغى جميع أحكاـ والقرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و  المعّدؿ 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يادة الميسانسش برنامج التعميـ لنيلحدد ذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  340 رقـ قرارال  ممحق
 "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "صناعات بتروكيميائية" تخصص"تكرير وبتروكيمياء" في ميداف

 

:1 انطذاضي  
 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 يتتطبيق

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 
 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 يتوحذة تعهيى يُهج
 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00بم10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.1انريس: وث إش 
 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 1واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 
 )األمل( اٌّهٕخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا375 00ضا375 
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:2 انطذاضي  
 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 30مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2ٕىٌىرُب واٌتى
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي     00ضا375 00ضا375 

انتشاور انطذاضيعًم إضافي عٍ طريق   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3 انطذاضي  

 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واهتقافادِىربد 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1  انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واصتّبالدإصظبء 
30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ  - %100 30مب27 30مب22 

أػّبي تطجُمُخ ِىربد 
 واهتقافاد

00مب1 - - 1 1  - %100 00مب10 00مب15 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
2.1انريس: وث إش   

2االرصذة:   
   2انًعايم:

 وأِٓ اٌّؤمنبدولبَخ 
 وإٌّشآد اٌظٕبػُخ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 وِؼبَُـٌىائش  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 
 1 انًعايم: 

30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 نثيجًىع انطذاضي انثا 00ضا4 30ضا7      00ضا375 00ضا375 
شاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انت  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:4 انطذاضي  
 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 ة تعهيى أضاضيتوحذ
 1.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 
 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء اٌّضبًٌُ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ػضىَخ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 
 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػَٕبُِه صـاؿَخ وُُّبئُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 خؿلُّ طـق

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.0انريس: وث أش 

 1االرصذة: 
 2 انًعايم:

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 صـوُخ  ءوُُّب

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2 انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 ّبي تطجُمُخ وُُّبء اٌّضبًٌُأػ  - %100 30مب27 30مب22 
00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ وُُّبء ػضىَخ  - %100 00مب10 00مب15 
30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ ُِىبُٔىب اٌّىائغ  - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 خؿلُّطـق أػّبي تطجُمُخ   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 صـوُخ ءأػّبي تطجُمُخ وُُّب  - %100 30مب27 30مب22 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

ِؼعً ٌٍتىـَـ 
 اٌجتـووُُّبءو

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ِفبهُُ فٍ ظىاهـ اٌتضىًَ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 ى أفقيتوحذة تعهي
 2.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 
 1 انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 
 واالتظبي

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا12 17 30 انّرابعيجًىع انطذاضي  00ضا7 00ضا6      00ضا375 00ضا375 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5 انطذاضي  

 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.2.2 انريس: وث أش

 20رصذة: اال
 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1ثتـووُُّبء 
ظىاهـ مطضُخ و تضفُق غُـ 

 ِتزبٔل
 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %100  30مب72 30مب22 -  30مب1 1 2 ِفبهُُ اٌىهـووُُّبء
 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 
 8االرصذة: 

 4 يم:انًعا

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 َخ أمبمُخوصؼو ػٍُّبد

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 االٔتمبي ظىاهـ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

وُُّبء فُقَبء  أػّبي تطجُمُخ
 )إٌىتـووُُّبء, ِنبصخ(

 - %100 30مب72 30مب22 30مب1 - - 1 2

 - %100 30مب72 30مب22 30مب1 - - 1 2 َخوصؼوأػّبي تطجُمُخ ػٍُّبد 
 %100  30مب27 30مب22  - 30مب1 1 2 تمُٕبد ِؼبٌزخ اٌُّبٖ

تظُُّ و ّٔؾرخ ثّنبػؼح 
 اٌىّجُىتـ 

00مب1 - 30مب1 2 3  %60 %40 30مب37 30مب37 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
  0.2 انريس: وث إش

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

30مب1 1 1 وتٍىث خصفـَ طبلخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 التظبػ و إػاؿح 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2:  انًعايم

 أرهقح اٌمُبك فٍ  ِفبهُُ
 اٌّزنبدو

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا15 17 30 خايصانيجًىع انطذاضي  00ضا4 00ضا6      00ضا375 00ضا375 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:6انطذاضي   
 

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 بىعا(أض 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 21االرصذة: 

 6انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2ثتـووُُّبء 
 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تىـَـ اٌجتـوي

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ىػ و ولىػ صُىٌول

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

  4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء اٌجىٌُّـاد

30مب1 1 2 إٔتبد اٌقَىد األمبمُخ 30مب22 - -  30مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1س: وث و انري

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - %100 00مب55 00مب45 
ثتـووُُّبء,  أػّبي تطجُمُخ
 تىـَـ تضًٍُ

30مب2 - - 2 3  - %100 30مب37 30مب37 

30مب1 1 2 طـق تضًٍُ اٌّىاػ اٌجتـوٌُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.1نريس: وث إش ا

 2االرصذة: 

 2 انًعايم:

30مب1 1 1 تىٕىٌزُب اٌغبف 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تآوً 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 انّطادشذاضي يجًىع انط 30ضا5 00ضا6      00ضا375 00ضا375 
رأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  341قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ىندسة المواد" تخصص "ىندسة ميكانيكيةكنولوجيا" شعبة ""عمـو وت

 

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

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

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

 .عة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدد مياـ الجام
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008غشت سنة  19الموافق  1429اـ شعباف ع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث 
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لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية 23المؤرخ  في  562وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."ىندسة ميكانيكيةف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "ليسانس في ميدا

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

ع لميداف "عموـ والمتضمف تحديد مدونة الفرو  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

و  22، 18 بتاريخ ةالمنعقدوجيا"، "عموـ وتكنول المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"، ىندسة ميكانيكيةشيادة الميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، شعبة " يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 .طبقا لممحق ىذا القرار"، ىندسة الموادتخصص "

 23المؤرخ في  562رقـ  القرارو  2014جويمية  23 المؤرخ في 562رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميىذا القرار الذؼ سينشر في 

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  برنامج التعميـ لنيلالذي يحدد  2022مارس  08المؤرخ في  341 رقـ قرارال ممحق
 "ىندسة الموادتخصص " "ىندسة ميكانيكية"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف

 
 

 1 انطذاضي
 

 طريقت انتقييى
 أخري*

 انطاعيانحجى 
 نهطذاضي

أضبىع(15)  

انًع انحجى انطاعي األضبىعي
 لاي

ص
ألر

ا
 وحذة انتعهيى انًىاد عُاويٍ دة

 ايتحاٌ
تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت

 أعًال
 يىجهت

 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  وحذة تعهيى أضاضيت 1ؿَبضُبد 6 3 3
 1.1 شانريس: وث أ

 18األرصذة: 
 9انًعايم: 

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  1فُقَبء 6 3 3

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  ثُٕخ اٌّبػح 6 3 3

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   وحذة تعهيى يُهجيت 1أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 1

 1.1وث و انريس:

 9األرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   1أػّبي تطجُمُخ : وُُّبء  2 1 - - 1

00مب55 40% 60% 00مب45  30بم  30مب - 1  1إػالَ آٌٍ  4 2 1

00مب10 - % 100 00مب15  00مب - -   ِٕهزُخ اٌىتبثخ 1 1 1

30مب2 - % 100 30مب22  30مب - -  1 1 1 
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1 وث اش انريس:

 1األرصذة: 

 1انًعايم: 
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30مب2 - % 100 30مب22  30مب - -  1 1 1 
ػاة وأعاللُبد ثؼؼ اِ

 )األمل( اٌّهٕخ
 أفقيتوحذة تعهيى 

 1.1 فأو ث  انريس:

 2األرصذة: 

 2انًعايم: 
30مب2 - % 100 30مب22  30مب - -  1 1 1 

 1ٌغخ أرٕجُخ 

 و/ أو إٔزٍُقَخ( )فـٔنُخ

 
00ضا375  00ضا375  30ضا4  30ضا4  00ضا16   1انطذاضي  يجًىع 30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2 انطذاضي

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انًعايم انحجى انطاعي األضبىعي

صذة
ألر

 ا

انًىاد عُاويٍ  وحذة انتعهيى 

 ايتحاٌ
 تقييى

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00بم 1  تعهيى أضاضيت وحذة 2ؿَبضُبد 6 3 3

  1.2ش انريس: وث أ

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  2فُقَبء 6 3 3

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  ػَٕبُِىب صـاؿَخ 6 3 3

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   يى يُهجيتوحذة تعه 2أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 1

 1.2 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   2أػّبي تطجُمُخ : وُُّبء  2 1 - - 1

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب  30مب - 1  2إػالَ آٌٍ  4 2 1

00مب10 - 100% 00مب15  00مب - -   ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 1

30مب2 - 100% 30مب22  30مب - -  1 1 1 
ٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ اٌّه

 2واٌتىٕىٌىرُب

 تعهيى اضتكشافيت وحذة

 1.2 وث اش انريس:

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

00مب5 - 100% 00مب45  00مب - -  3 2 2 
 2ٌغخ أرٕجُخ 

 ) فـٔنُخ و / أو إٔزٍُقَخ(

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2 فأو ث  انريس:

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  30ضا4  30ضا4  00ضا16   2يجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

صذ
ألر

ا

انًىاد عُاويٍ ة  وحذة انتعهيى 
 ايتحاٌ

تقييى 

طتًري  

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب1 -  00مب3   3ؿَبضُبد  6 3 
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.1.1ش انريس: وث أ

  10األرصذة: 

00مب55 %40 %60 5انًعايم:  00مب45  30مب1 -  30مب1   ِىربد واهتقافاد 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ىبُٔىب اٌّىائغُِ 4 2 
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.1.2 شانريس: وث أ

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   واصتّبالدصظبء إ 4 2 
 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 

00مب10 100% - 00مب15  00مب1   - - 1 1 
ِىربد ُخ:تطجُمأػّبي 

 واهتقافاد

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   تىٕىٌىرُب أمبمُخ  1 1 
 تعهيى اضتكشافيت وحذة

  2.1 شأ وث انريس:

 2األرصذة:  

 2انًعايم: 
30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   ػٍُ اٌمُبك 1 1 
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30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   ٌغخ أزٍُقَخ تمُٕخ 1 1 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1ف أو ث  انريس:

 1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  00ضا4  30ضا7  30ضا13   3يجًىع انطذاضي  30 17 

 ر انطذاضي*عًم إضافي عٍ طريق انتشاو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

انًىاد عُاويٍ  وحذة انتعهيى 
 ايتحاٌ 

 تقييى

يطتًر   

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   2صـاؿَخ  بػَٕبُِى 4 2 
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.2.1ش انريس: وث أ

 6األرصذة: 

30مب27 - %100 3انًعايم:  30مب22  30مب1 - -   تظُٕغ ُِىبُٔىٍ 2 1 

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.2.2 شانريس: وث أ

  8 األرصذة:

 4انًعايم:
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   طـق ؿلُّخ 4 2 

 ِمبوِخ اٌّىاػ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.2.3ش انريس: وث أ

 4األرصذة: 

 2انًعايم:

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ؿمُ  ثّنبػؼح  اٌىّجُىتـ 2 1 - - 
 تتعهيى يُهجي وحذة

  2.2 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ُِىبُٔىب اٌّىائغ :أػّبي تطجُمُخ 2 1 - - 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ؿلُّخ تطجُمُخ: طـقأػّبي  2 1 - - 

00مب10 % 100 - 00مب15  00مب1   ِمبوِخ اٌّىاػ تطجُمُخ:أػّبي  1 1 - - 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   تظُٕغ ُِىبُٔىٍتطجُمُخ:أػّبي  2 1 - - 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   وهـثبء طٕبػُخ 1 1 
 تعهيى اضتكشافيت وحذة

 2.2 وث اش انريس:

 2األرصذة:  

 2انًعايم: 
30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   ػٍىَ اٌّىاػ 1 1 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   1 1 
 تؼجُـ, االػالَ تمُٕبد اٌ

 واالتظبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2 فأو ث  انريس:

 1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  00ضا7  00ضا6  00ضا12   4يجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

ينهطذاض  

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

انًىاد عُاويٍ  وحذة انتعهيى 

 ايتحاٌ
تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   أتمبي اٌضـاؿح واٌىتٍخ 4 2 
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1ش انريس: وث أ

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔه األومبط  اٌّنتّـح 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   وحذة تعهيى أضاضيت ِؼبػْ ومجبئه  4 2 

  3.1.2شانريس: وث أ

 10األرصذة: 

 5انًعايم:

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   عقف وفربد 4 2 

30مب27 - 100% 30مب22  30مب1 - -   ِىاػ ؿاثطخ وعـمبٔخ 2 1 
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30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   -  1 2 
اٌضـاؿح  أتمبيتطجُمُخ :أػّبي 

 وحذة تعهيى يُهجيت واٌىتٍخ

 3.1 انريس:وث و

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب37 % 40 60% 30مب37  00مب1  30مب1 -   طـق اٌتضًٍُ واٌىطف 3 2 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ِؼبػْ ومجبئه  تطجُمُخ:أػّبي  2 1  - 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   عقف وفربدتطجُمُخ: أػّبي  2 1  - 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   وحذة تعهيى اضتكشافيت تزُّغ اٌّىاػ 1 1 

 3.1 انريس:وث اش

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   تمُُل  1 1 

30مب2 - 100% 30مب22  30مب1 - -   ثُئخ وتُّٕخ ِنتؼاِخ 1 1 

 وحذة انتعهيى األفقيت

 3.1 فأانريس:و ث 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  30ضا5  00ضا6  30ضا13   5يجًىع انطذاضي 30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6 انطذاضي

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

انًىاد عُاويٍ  وحذة انتعهيى 

 ايتحاٌ
تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   وحذة تعهيى أضاضيت دثىٌُّـا 4 2 

 3.2.1ش انريس: وث أ

  10األرصذة: 

 5انًعايم:

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ِىاػ ِـوجخ 4 2 

30مب27  100% 30مب22   - 
 

30مب1  عشت وِىاػ اٌـغىَخ 2 1 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   وحذة تعهيى أضاضيت ؿَىٌىرُب اٌّىاػ 4 2 

 3.2.2 انريس: وث أش

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   تؼهىؿ وصّبَخ اٌّىاػ 4 2 

00مب55 100% - 00مب45  00مب3   ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 4 2 - - 
 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   ثىٌُّـاد   : أػّبي تطجُمُخ 2 1 - - 

30مب27 100% - 30مب22  30مب1   ِىاػ ِـوجخ تطجُمُخ:أػّبي  2 1 - - 

00مب10 % 100 - 00مب15  00مب1   تآوً اٌّىاػ تطجُمُخ:أػّبي  1 1 - - 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   اٌضُىَخ إًٌ اٌّىاػتّهُؼ  1 1 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.2 وث اش انريس:

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   تؤحُـ اٌّىاػ ػًٍ اٌجُئخ 1 1 

100 

% 
30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   1 1 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ

 

 وحذة تعهيى أفقيت 

 3.2 فأو ث  انريس:

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  00ضا7  00ضا6  00ضا12   6يجًىع انطذاضي 30 17 

 ي*عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاض

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  في ميداف شيادة الميسانس يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  342قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية شعبة "آلية"  تخصص "آلية" "عمـو وتكنولوجيا"

 

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

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

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

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

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتوتشكيممياميا  ويحدد
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014في جويمية  23المؤرخ في 552وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "آلية"
لمشترؾ لشيادات الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ ا 2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخـ وتكنولوجيا"، "عمو  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
 18،22 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -

 .2ووىراف 1، البميدة1بكل مف جامعة قسنطينة 2021أفريل  25و
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "آلية"، تخصص  شيادة التعميـ لنيل يحدد برنامج المادة األولى:
 "آلية"، طبقا لممحق ىذا القرار.
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في  23المؤرخ في  576رقـ و القرار  2014جويمية  23المؤرخ في  552رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و  المعّدؿ 2014جويمية 

ف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكم :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس برنامج التعميـ لنيلالذي يحدد  2022مارس  08المؤرخ في  342 رقـ قرارال ممحق
 ص "آلية"شعبة "آلية" تخص "عمـو وتكنولوجيا" في ميداف 

 

:1طذاضي ان  
  

  
     

  

 انًىادعُىاٌ ا وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ  %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

ٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ اٌّه

 1واٌتىٕىٌىرُب
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 )األمل( اٌّهٕخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا075 00ضا075 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:2طذاضي ان  

 

 انًىادعُىاٌ ا وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

  1.2انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 بُِىب اٌضـاؿَخاٌؼَٕ
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 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 9 االرصذة:

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 
 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.2انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 2واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

)فـٔنُخ  2ٌغخ أرٕجُخ 
 و/أو إٔزٍُقَخ(

00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 ثاَييجًىع انطذاضي ان     00ضا075 00ضا075 
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3طذاضي ان  

  
  

     
  

 انًىادُىاٌ اع وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

00مب3 3 6  3ؿَبضُبد  30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
1.2.1انريس: وث أش   

8االرصذة:  

4انًعايم:  

30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 تعهيى يُهجيت وحذة
  1.2 انريس: وث و

 9االرصذة:

 5انًعايم:

30مب1 2 4 و اصتّبالد إصظبء 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 
30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ  30مب22  30مب27   100% - 

أػّبي تطجُمُخ  
 1أٌىتـوتمُٕخ 1اٌىتـؤُه

30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100% - 

 أػّبي تطجُمُخ أِىاد 
 واهتقافاد

00مب1 - - 1 1 00مب15  00مب10   100% - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
  1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ ِزبي 
 اٌهٕؼمخ  اٌىهـثبئُخ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2أف  انريس: وث

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

  00ضا075 00ضا075 00ضا4 00ضا7 00ضا20 27 00 نثانثايجًىع انطذاضي 
 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:4طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ ا تعهيىوحذاث ان

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2 انريس: وث أش

 20االرصذة:

 5انًعايم:

أٔظّخ اٌتضىُ اٌغطُخ 

 واٌّنتّـح
00مب3 3 6 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 ِٕطك تىافمٍ و تنٍنٍٍ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 
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 وحذة تعهيى أضاضيت

1.1.1انريس: وث أش   

8االرصذة:  

4انًعايم:  

30مب1 2 4 خؿلُّطـق  30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 ٔظـَخ اإلشبؿح 30مب1  00مب45 -  00بم55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

30مب1 2 3 لُبمبد وهـثبئُخ وإٌىتـؤُخ 00مب1 -  30مب37  30مب37   40% 60% 
أػّبي تطجُمُخ : أٔظّخ 

 اٌتضىُ اٌغطُخ واٌّنتّـح
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ:ِٕطك تىافمٍ 

 وتنٍنٍٍ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 خؿلُّطـق أػّبي تطجُمُخ :  30مب22  30مب27   100 % - 
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 هٕؼمخ إٌظُ اٌُِخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 مالِخ وهـثبئُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 واالتظبي
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

    00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 انّرابعيجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ ا وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 
 (اأضبىع15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2وث أش انريس: 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

30مب1 2 4 تضىُ فٍ إٌظُ اٌغطُخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 ػبدبإٌىتـؤُه االمتط 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 1 2 ّٔؾرخ و تضؼَؼ إٌظُ  30مب22 - -  00مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 

 8رصذة: اال

 4انًعايم:

ِؼبٌزبد ػلُمخ وِتضىّبد 

 ػلُمخ
00مب3 3 6 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مبC 2 1 1ثـِزخ فٍ++  30مب22 - -  00مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

أػّبي تطجُمُخ:اتضىُ فٍ 

 إٌظُ اٌغطُخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ:إٌىتـؤُه 

 االمتطبػبد
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ : ّٔؾرخ 

 وتضؼَؼ إٌظُ 
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ : ِؼبٌزبد 

 ػلُمخ  وِتضىّبد ػلُمخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

: اٌجـِزخ فٍ  أػّبي تطجُمُخ

C ++ 
00مب1 - - 1 1 00مب15  00مب10   100 % - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 ِؼبَُـ وشهبػاد 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 طبلبد ِتزؼػح:إٔتبد وتغقَٓ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2 انريس: وث أف

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 إٔزٍُقَخ فٍ األوتىِبتُه 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

    00ضا075 00ضا075 00ضا7 00ضا4 00ضا20 27 00 انخايصيجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :6طذاضي ان
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ ا ذاث انتعهيىوح

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة:

 5انًعايم:

30مب1 2 4 أٔظّخ اٌتضىُ اٌؼُٕبتُخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 اٌّشغالد 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 1 2 ومٍنٍخ اٌمُبك أرهقح اٌّزنبد 30مب22 -   30مب27    100% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

    0.1.1 انريس: وث أش

 8االرصذة:

 4انًعايم:

وصؼاد اٌتضىُ اٌظٕبػُخ اٌمبثٍخ 

 ٌٍجـِزخ 
00مب3 3 6 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

ٔبلالد االتظبالد واٌشجىبد 

 اٌظٕبػُخ
30مب1 1 2 30مب22 - -  30مب27   - 100% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.1 انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 00مب45  00مب55   100% - 
30مب1 - - 1 2 دوِشغال أػّبي تطجُمُخ:ِزنبد 30مب22  30مب27   100% - 

أػّبي تطجُمُخ: وصؼاد اٌتضىُ 

 اٌظٕبػُخ اٌمبثٍخ ٌٍجـِزخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100% - 

ٔبلالد  تطجُمُخ: أػّبي

 االتظبالد وشجىبد طٕبػُخ
00مب1 - - 1 1 00مب15  00مب10   100% - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.1انريس: وث إش 

 1: االرصذة

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 تـوُجبد وهـثبئُخ فٍ األتىِبتُه 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 طُبٔخ وِىحىلُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ

 
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا20 27 00 انّطادشنطذاضي يجًىع ا 00ضا4  00ضا7  00ضا075 00ضا075      
 رأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  343قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ري" تخصص "ري " شعبةوتكنولوجيا"  "عمـو 
 

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

 .متعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوجييي ل
 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21لمرسوـ الرئاسي رقـ وبمقتضى ا -

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

 .تنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة ب
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008شت سنة غ 19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75ار رقـ وبمقتضى القر  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في 564وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."رؼ فرع "ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، 

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يادة الميسانس وشيادة الماسترش لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18"عموـ وتكنولوجيا"|، المنعقدة بتاريخ  البيداغوجية الوطنية لميدافالمجنة  اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"رؼ"، تخصص "رؼ"،  الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار.

 23المؤرخ في  576و القرار رقـ  2014جويمية  23المؤرخ في  564تمغى جميع أحكاـ القرار رقـ  :2المادة 
 المعّدؿ و المذكوريف أعاله. 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 08 فيبالجزائر  حرر
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس الذي ي 2022مارس  08المؤرخ في  343ممحق القرار رقـ 
 "ري " تخصص "ري "عمـو وتكنولوجيا" شعبة " ميداف

 

 :1انطذاضي 
 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

 (أضبىع15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 1ؿَبضُبد 6 3 00مب3 03مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 1.1انريس: وث أش 

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 1فُقَبء 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 ثُٕخ اٌّبػح 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
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 وحذة تعهيى يُهجيت 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 1.1انريس: وث و

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 1إػالَ آٌٍ  4 2 30مب1 - 30مب1 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِٕهزُخ اٌىتبثخ 1 1 00مب1 - - 00مب15 00مب10 - 100%

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث اش

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 1ٌغخ أرٕجُخ 

 )فـٔنُخ و/ أو إٔزٍُقَخ(
 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: و ث أ ف

  2األرصذة:  

 2ايم: انًع
 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ 

 )األمل(

 1يجًىع انطذاضي  30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2 انطذاضي

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

 (أضبىع15)

 انحجى انطاعي األضبىعي
يم

عا
نً

ا
ذة 

ص
ألر

ا
 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد

 ايتحاٌ
 تقييى

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

أعًال 

 يىجهت
 دروش

30مب - 30مب67 30مب82 40% 60% 00مب 1  تعهيى أضاضيت وحذة 2 ؿَبضُبد 6 3 3

 1.2ش انريس: وث أ

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

30مب - 30مب67 30مب82 40% 60% 00مب 1  2 فُقَبء 6 3 3

30مب - 30مب67 30مب82 40% 60% 00مب 1  ػَٕبُِىب صـاؿَخ 6 3 3

30مب 30مب22 30مب27 % 100 -  وحذة تعهيى يُهجيت 2أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 1

 1.2 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب 30مب22 30مب27 % 100 -  2وُُّبء  تطجُمُخ:أػّبي  2 1 - - 1

30مب 00مب45 00مب55 40% 60% 30مب - 1  2إػالَ آٌٍ  4 2 1

00مب - - 00مب15 00مب10 - 100%  ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 1

30مب - - 30مب22 30مب2 - 100% 1 1 1 
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب

 تعهيى اضتكشافيت وحذة

   1.2وث اش انريس:

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

00مب - - 00مب45 00مب5 - 100% 3 2 2 
 2ٌغخ أرٕجُخ 

 و / أو إٔزٍُقَخ( )فـٔنُخ

 وحذة تعهيى أفقيت

  1.2فأو ث  انريس:

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 
 2يجًىع انطذاضي  30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
3انطذاضي  :  

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 3ؿَبضُبد  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.1.1شانريس: وث أ

  10األرصذة: 

 5انًعايم: 
 ِىربد واهتقافاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 تعهيى أضاضيت وحذة

 2.1.2 شانريس: وث أ

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00بم45 00مب55 40% 60%
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 وحذة تعهيى يُهجيت واصتّبالدصظبء إ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 2.1 وث و انريس:

  9األرصذة:  
 5انًعايم: 

 

 3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -
 ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -

 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 % 100 -
ِىربد تطجُمُخ: أػّبي 

 واهتقافاد

 تىٕىٌىرُب أمبمُخ  1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100
 تعهيى اضتكشافيت وحذة

 2.1 وث اش انريس:
 2األرصذة:  

 ػٍُ اٌمُبك 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100 2انًعايم: 

 ٔزٍُقَخ تمُٕخا ٌغخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1ف أو ث  انريس:

 1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 
 3يجًىع انطذاضي  30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : 4انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت 

أعًال 
 يىجهت

 دروش

 1ؿٌ ػبَ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.2.1انريس: وث أش
 6األرصذة: 
 1هُؼؿوٌىرُب  2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - %100 3انًعايم: 

 وحذة تعهيى أضاضيت 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 2.2.2انريس: وث أش 

  8األرصذة: 
 4انًعايم:

 طـق ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 1ىاػِمبوِخ اٌّ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.3انريس: وث أش 

 4األرصذة: 
 2انًعايم

 وحذة تعهيى يُهجيت ؿمُ  ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 2.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  
 5انًعايم: 

  

 اٌّىائغأػّبي تطجُمُخ:ُِىبُٔىب  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿلُّخ أػّبي تطجُمُخ: طـق 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 أػّبي تطجُمُخ: ِمبوِخ اٌّىاػ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 أػّبي تطجُمُخ :هُؼؿوٌىرُخ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 رُىٌىرُب 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2وث اش انريس: 
  2األرصذة:  

 طجىغـافُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - %100 2انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: و ث أف  

  1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 4جًىع انطذاضي ي 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5انطذاضي    

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي
أضبىع (15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

م
اي

ًع
ان

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 عًالأ
 تطبيقيت 

أعًال  
 يىجهت

 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 2ؿٌ ػبَ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 3.1.1انريس: وث أش

  10األرصذة: 
 5انًعايم: 

 2هُؼؿوٌىرُب  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 هُؼؿورُىٌىرُب 2 1 30مب1   - 30مب22 30مب27 - 100%
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 ِٕشئبد هُؼؿوٌُىُخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش
  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ُِىبُٔه األؿضُبد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 أػّبي تطجُمُخ : طجىغـافُخ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

   3.1س: وث و انري
  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 ِؼبٌزخ وتطهُـ اٌُّبٖ 4 2 30مب1 30مب1   00مب45 00مب55 40% 60%

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
أػّبي تطجُمُخ : ُِىبُٔه 

 األؿضُبد

 أػّبي تطجُمُخ  ؿٌ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 ممٍ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.1انريس: وث اش 
  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

ِفبهُُ فٍ ٔظبَ اٌّؼٍىِبد 
 اٌزغـافٍ

 تشـَغ اٌغبص ثبٌُّبٖ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت
  3.1انريس: و ث أف 

  1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انخايص 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : 6انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي

 أضبىع (15)

 انحجى انطاعي األضبىعي
عا

نً
ا

يم
ذة 

ص
ألر

ا
 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت 

 أعًال
 يىجهت

 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت تهُُئبد هُؼؿوٌُىُخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 3.2.1انريس: وث أش 

  10األرصذة: 
 5انًعايم: 

 تقوَؼ ثبٌُّبٖ اٌظبٌضخ ٌٍشـة 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِىاػ اٌجٕبء 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

 طـف طضٍ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 
  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ِضغبد وِضطبد اٌضظ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -
    3.2انريس: وث و 

  9األرصذة: 
 5انًعايم: 

 هُؼؿوٌُه ِؼٍىِبتُخ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 عـمبٔخ ِنٍضخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى اضتكشافيت تنُُـ اٌّىاؿػ اٌّبئُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 3.2انريس: وث اش 

  2األرصذة: 
 2انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
تىٕىٌىرُب األٔبثُت وِؼؼاد 

 شجىبد اٌتىفَغ

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت
  3.2انريس: و ث أف 

  1األرصذة: 
 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انطادش 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الميسانس في ميداف ادةشي يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  344قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية " تخصص "عمـ الطيراف"عمـ الطيراف"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " 
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .ييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـالقانوف التوج
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 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2003 غشت 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .زير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات و 

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

لنيل شيادة الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية  2014جويمية 23المؤرخ في  551وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "عمـ الطيراف"

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

ضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ والمت 2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  ة لميدافالمجنة البيداغوجية الوطني اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بكل مف جامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"عمـ الطيراف"،  الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 ىذا القرار.طبقا لممحق  تخصص "عمـ الطيراف"،

 23المؤرخ في  576رقـ  القرارو  ، 2014جويمية  23المؤرخ في  551رقـ  تمغى جميع أحكاـ والقرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمميى

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة الميسانس  حدد برنامج التعميـ لنيلالذي ي 2022مارس  08 المؤّرخ في 344 رقـ قرارال ممحق
 " تخصص "عمـ الطيراف"عمـ الطيراف"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف

 

 :1انطذاضي 
 

 طريقت انتقييى

 أخري

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع (15)  

 انطاعي األضبىعي انحجى

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 1ؿَبضُبد 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

  1.1انريس: وث أ ش 

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 1فُقَبء 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 ثُٕخ اٌّبػح 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 1.1انريس:وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 1إػالَ آٌٍ  4 2 301مب - 301مب 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِٕهزُخ اٌىتبثخ 1 1 001مب - - 00مب15 00مب10 - 100%

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث اش 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ 

 )األمل(

 وحذة تعهيى افقيت

 1.1انريس: وث اف 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%

 1ٌغخ أرٕجُخ

 )فـٔنُخ و/ أو إٔزٍُقَخ(

 يجًىع انطذاضي األول 30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2انطذاضي:

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع (15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 2ؿَبضُبد 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

  1.2انريس: وث أش 

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 2فُقَبء 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

- 
100

% 
 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27

 وحذة تعهيى يُهجيت

   1.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

- 
100

% 
 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27

 2إػالَ آٌٍ  4 2 301مب - 301مب 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 001مب - - 00مب15 00مب10 - 100%

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

   1.2انريس: وث اش 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 2 2 003مب - - 00مب45 00مب5 - 100%

 2ٌغخ أرٕجُخ 

 )فـٔنُخ و/ أو إٔزٍُقَخ(

  

  

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث اف 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثاَي 30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :3انطذاضي 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

 

ص
ألر

ا
ذة

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

  3ؿَبضُبد  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.1.1انريس: وث أش 

  10األرصذة: 

 5انًعايم: 
 ِىربد واهتقافاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت إصظبء واصتّبالد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 1. 2: وث و انريس

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

  3إػالَ آٌٍ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿمُ تمٍٕ  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ِىربد واهتقافادأػّبي تطجُمُخ : 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 تىٕىٌىرُب أمبمُخ  1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 ة تعهيى اضتكشافيتوحذ

 2.1انريس: وث إش 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 ػٍُ اٌمُبك 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 اٌٍغخ اإلٔزٍُقَخ اٌتمُٕخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: و.ث أف 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثانث 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

قييى ت

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
اإلٌىتـؤُه وإٌىتـؤُه 

 اٌطبئـاد
 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.2.1انريس: وث أش 

  6األرصذة: 

 3انًعايم: 
 إٔشبء اٌطبئـاد 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

     2.2.2انريس: وث أ ش 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 طـق ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1   00مب45 00مب55 40% 60%

 1ِمبوِخ اٌّىاػ 4 2 00مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.2.3انريس: وث أ 

 4األرصذة:

 2:انًعايم

 ؿمُ  ثّنبػؼح  اٌىّجُىتـ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 أػّبي تطجُمُخ: ُِىبُٔىب اٌّىائغ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 طـق ؿلُّخأػّبي تطجُمُخ : 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 أػّبي تطجُمُخ : ِمبوِخ اٌّىاػ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 أػّبي تطجُمُخ : إٌىتـؤُه 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ِالصخ رىَخ 1 1 30مب1 -   30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2انريس: وث اش 

  2األرصذة:  

 ٔظُ ػٍُ اٌطُـاْ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - %100 2انًعايم: 
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 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: و.ث.اف 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انرابع 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 يق انتشاورعًم إضافي ضذاضي عٍ طرأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى
عًم 

 تكًيهي

 ُيعايٍ

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

(أضبىع15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت ػَٕبُِىب اٌهىاء 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 3.1.1انريس: وث أش  

  10األرصذة: 

 5انًعايم: 

 إٌىتـؤُه ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 ُِىبُٔىب اٌطُـاْ 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27   100%

 وحذة تعهيى أضاضيت هُىً اٌطُـاْ 4 2 30بم1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 3.1.2انريس: وث أش 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ُِىبُٔىب األومبط اٌّنتّـح 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 أػّبي تطجُمُخ : ػَٕبُِىب اٌهىاء 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و  

  9صذة: األر 

 5انًعايم: 

 أػّبي تطجُمُخ :إٌىتـؤُه ؿلُّخ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100%  

 ِؼؼاد و ػاؿاد اٌطُـاْ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 3 2 30مب1 - 00مب1 30مب37 30مب37 40% 60%
ٌطبئـاد ثّنبػؼح تظُُّ  ا

 اٌضبمىة

 وحذة تعهيى اضتكشافيت ُـاْ عفُفط 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 3.1انريس: وث اش 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 ٔمً رىٌ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 ثُئخ وتُّٕخ ِنتؼاِخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: وتاف 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انخايص 30 17 30ضا13 00ضا6 30ضا5 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : 6انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع (15)  

  

 انحجى انطاعي األضبىعي

م
اي

ًع
ان

ذة 
ص

ألر
ا

 

 انتعهيى وحذة عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت ػفغ   4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 3.2.1انريس: وث أ ش  

  12األرصذة: 

 6انًعايم: 

 ِضـوب د اٌطبئـاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 طُبٔخ اٌطبئـاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت ػٍُّبد رىَخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

   3.2.2نريس: وث أ ش 

  6األرصذة:

 3انًعايم:
 ِالصخ وِـالجخ رىَخ 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

- 100%  وحذة تعهيى يُهجيت طىؿ اٌؼؿامٍِشـوع ٔهبَخ اٌ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 

  3.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 أػّبي تطجُمُخ: ػفغ و ِضـوبد اٌطبئـاد 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 فَبؿح ُِؼأُخ  3 2 - - 30مب2 30مب37 30مب37 100% -

 تعهيى اضتكشافيت وحذة ثُٕخ تضتُخ ٌٍّطبؿاد 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

  3.2انريس: وث اش

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 ػىاًِ ثشـَخ فٍ اٌطُـاْ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
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 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

  3.2انريس: وتاف 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انطادش 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  345قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "محروقات" "محروقات" شعبة "عمـو وتكنولوجيا"
 

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

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

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

 .يميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75رقـ وبمقتضى القرار  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس  2014جويمية  23المؤرخ  565وبمقتضى القرار رقـ  -

 .محروقات"في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، فرع "
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يادة الميسانس وشيادة الماسترش لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .1بجامعة سطيف 2018
 22، 18 بتاريخ ةالمنعقدعموـ وتكنولوجيا"،  "المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -

 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و
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 ي ػقػػػػػّرر
 

 "، تخصصمحروقاتالميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، شعبة " شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل :األولىالمادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،محروقات"

 23المؤرخ في  576رقـ  القرارو  2014مية جوي 23المؤرخ في  565 ـالقرار رقتمغى جميع أحكاـ  :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و المعّدؿ  2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ميىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العم

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس يحدد برنامج التعميـ لنيل الذي 2022مارس  08مؤرخ في ال 345قػػرار رقـ ال ممحق
 تخصص "محروقات" "محروقات" شعبة في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"

 

 :1انطذاضي 

           

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى
ذة

ص
ألر

ا
 

يم
عا

نً
ا

 
انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي
 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
عًال أ

 يىجهت
أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 1واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 
 اٌّهٕخ )األمل(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ  1ٌغخ أرٕجُخ 
 و/أو إٔزٍُقَخ(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     30ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول 

 *عًم إضافي انطذاضي عٍ طريق انتشاور 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

:2ذاضي انط  
 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 
 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع
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 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

ىَ اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍ
 2واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

)فـٔنُخ  2ٌغخ أرٕجُخ 
 و/أو إٔزٍُقَخ(

 %100 - 00مب55 00مب45 - - 00مب3 2 2

     30ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي

 في انطذاضي عٍ طريق انتشاور *عًم إضا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3انطذاضي 

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 رةيطتً

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 
  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِىربد واهتقافاد

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 
 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
   2.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إصظبء واصتّبالد

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ

أػّبي تطجُمُخ ِىربد 
 واهتقافاد

 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 
   2انًعايم:

ولبَخ وأِٓ اٌّؤمنبد 
 وإٌّشآد اٌظٕبػُخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ئش وِؼبَُـٌىا

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 
 1انًعايم:  

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

     00ضا375 00ضا375 00ضا4 30ضا7 30ضا13 17 30 يجًىع انطذاضي انثانث
 انتشاور عًم إضافي ضذاضي عٍ طريقأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4انطذاضي 

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 ضيتوحذة تعهيى أضا

 1.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء اٌّضبًٌُ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ػضىَخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػَٕبُِه صـاؿَخ وُُّبئُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـلـلُّخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.0انريس: وث أش 

 2االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 وُُّبء صـوُخ 
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 وحذة تعهيى يُهجيت

   2.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 خ وُُّبء اٌّضبًٌُأػّبي تطجُمُ

 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ وُُّبء ػضىَخ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 طـق ؿلُّخأػّبي تطجُمُخ 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 جُمُخ وُُّبء صـوُخأػّبي تط
 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ِؼعً ٌٍتىـَـ و اٌجتـووُُّبء

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ِفبهُُ فٍ ظىاهـ اٌتضىًَ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2نريس: وث أف ا

 1االرصذة: 

 1انًعايم:  

تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا375 00ضا375 00ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 يجًىع انطذاضي انّرابع
 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5انطذاضي   

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 
  

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1 إٔتبد

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1تٕمُت

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىٌىرُخ ثتـوٌُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1ِؼؼاد صمىي إٌفظ 

 %100 - 30بم72 30مب22 - - 30مب1 1 2 ولبَخ ِٓ االٔفزبؿ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ِضـن صـاؿٌ

 %100 - 30مب72 30مب22 - - 30مب1 1 2 رّغ وفظً

ولبَخ ِٓ   أػّبي تطجُمُخ

 االٔفزبؿ
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 عظبئض أػّبي تطجُمُخ

 اٌنىائً اٌّغقٔخ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 3.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 عظبئض اٌنىائً اٌّغقٔخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 تآوً

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم : 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طبلخ ِتزؼػح

     00ضا375 00ضا375 00ضا4 00ضا6 00ضا15 17 30 يجًىع انطذاضي انخايص

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي 

 

ص عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى
ألر

ا
ذة

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2إٔتبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2تٕمُت

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ِؼؼاد صمىي إٌفظ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تنزُالد رُىفُقَبئُخ
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 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

%100 00مب55 00مب45 00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - 

 %60 %40 30مب37 00مب45   30مب1 30مب1 2 4  ػٕفبد

ِؼؼاد   أػّبي تطجُمُخ

 اٌىهـثبئُخ
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 3.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1 انًعايم:

 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2 طُبٔخ اِثبؿ

 ذة تعهيى أفقيتوح

 3.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ

     00ضا375 00ضا375 00ضا4 30ضا7 30ضا13 17 30 يجًىع انطذاضي انّطادش
 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 مارس 08مؤرخ في  346قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "إلكترونيؾ" تخصص "إلكترونيؾ"
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتضّمف  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99قـ بمقتضى القانوف ر  -

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

 .ؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعد
 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13قـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ ر  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .اويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرى
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  554وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "إلكترونيؾ"
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ ليسانس
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتكنولوجيا"، لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
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أفريل  26د بتاريخ وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المنعق -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18"عموـ وتكنولوجيا"، المنعقدة بتاريخ  وبناًء عمى محاضر اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

نس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "إلكترونيؾ"، تخصص الميسا شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 "إلكترونيؾ"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 23المؤرخ في  554و القرار رقـ  2014جويمية  23المؤرخ في  554تمغى جميع أحكاـ والقرار رقـ  :2المادة 
 المعّدؿ والمذكوريف أعاله. 2014جويمية 

عميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمت :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس  2022مارس  08المؤرخ في  346رقـ  ممحق القرار
 "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "إلكترونيؾ" تخصص "إلكترونيؾ" في ميداف

 

 :1انطذاضي 

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1دؿَبضُب

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء

 %60 %40 00مب55 00مب45 00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1تىٕىٌىرُبواٌ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ 

 )األمل(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 ضي األول يجًىع انطذا

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:2انطذاضي   
 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 انتقييى َىع

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00بم3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2

     00ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3انطذاضي 

           

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

طاعي انحجى ان انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 10االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6  3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تّبالدإصظبء واص

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ 

أػّبي تطجُمُخ  

 1اوتـوتمُٕخ 1اٌىتـؤُه
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ أِىاد  

 واهتقافاد
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 شافيتوحذة تعهيى إضتك

 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ ِزبي 

 اٌهٕؼمخ اٌىهـثبئُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

     00ضا375 00ضا375 00ضا4 30ضا7 30ضا13 17 30 يجًىع انطذاضي انثانث

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :4انطذاضي 
  

  
     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  ألضبىعيانحجى انطاعي ا

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2اٌىتـؤُه أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٍِٕطك تىافمٍ وتنٍنٍ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـق ؿلُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٔظـَخ اإلشبؿح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5يم:انًعا

 %60 %40 30مب37 30مب37 30مب1 - 30مب1 2 3 لُبمبد وهـثبئُخ وإٌىتـؤُخ
أػّبي تطجُمُخ: اٌىتـؤُه 

 2أمبمُخ 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: ِٕطك 

 تىافمٍ وتنٍنٍٍ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: طـق ؿلُّخ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

تىٕىٌىرُب اٌّىىٔبد 

 1اإلٌىتـؤُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

ِؼعً اًٌ فُقَبء اٌّىىٔبد 

 اإلٌىتـؤُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 االتظبيو
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا375 00ضا375 30ضا5 00ضا6 30ضا13 17 30 يجًىع انطذاضي انّرابع

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5طذاضي ان

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 أٔظّخ ِنتؼٍّخ ٌٍّؼبٌذ اٌؼلُك

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وظبئف اٌىتـؤُخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِؼبٌزخ اإلشبؿح

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٌإلػالَ اٌٍِشجىبد ِضٍُخ 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

أػّبي تطجُمُخ: أٔظّخ 

 ِنتؼٍّخ ٌٍّؼبٌذ اٌؼلُك
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: اٌىظبئف 

 االٌىتـؤُخ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: شجىبد ِضٍُخ 

 ٌإلػالَ اٌٍِ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

ِؼعً إًٌ تظُُّ وأزبف 

 ِشبؿَؼب إٌىتـؤُخ
 %60 %40 30مب37 30مب37 00مب1 - 30مب1 2 3

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 0.2انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

تىٕىٌىرُب اٌّىىٔبد 

  2اإلٌىتـؤُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

تىٕىٌىرُب وتظُٕغ اٌشـائش 

 االٌىتـؤُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
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 وحذة تعهيى أفقيت
 0.2انريس: وث أف 

 1االرصذة:
 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 هىائُبد وأتشبؿ اٌّىربد   

     00ضا375 00ضا375 30ضا5 00ضا6 30ضا13 17 30 يجًىع انطذاضي انخايص
 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي 

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
عًال أ

 يىجهت
أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة:
 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تضىُ وتٕظُُ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِزنبد وأرهقح اٌمُبك

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:
 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 `إٌىتـؤُه االمتطبػبد

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إٌىتـؤُه إٌجضبد 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم:

%100 00مب55 00مب45 00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - 
%100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: تضىُ وتٕظُُ  - 

أػّبي تطجُمُخ: ِزنبد 
 وأرهقح اٌمُبك

%100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  - 

أػّبي تطجُمُخ: إٌىتـؤُه 
 االمتطبػبد ؤجضبد

%100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1  - 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 0.1ش انريس: وث إ

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2 ِىىٔبد اٌىتـؤُخ ضىئُخ

 وحذة تعهيى أفقيت
  0.1انريس: وث أف

 1االرصذة:
 1انًعايم: 

اٌّمبوالتُخ وتنُـ 
 اٌّؤمنخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا375 00ضا375 00ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 يجًىع انطذاضي انّطادش

          عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 مارس 08مؤرخ في  347قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية يرو تقني""عمـو وتكنولوجيا" شعبة "كيرو تقني" تخصص "ك
 

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

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

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

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

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .اـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهوالمتضّمف نظ

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

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012ارس م 26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  555وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "كيروتقني"

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576القرار رقـ  وبمقتضى -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ادة الماستروتكنولوجيا"، لنيل شيادة الميسانس وشي

أفريل  26وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المنعقد بتاريخ  -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18عموـ وتكنولوجيا، المنعقدة بتاريخ  وبناًء عمى محاضر اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .2ووىراف 1، البميدة1سنطينةبجامعة ق 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 الميسانس في ميداف عموـ وتكنولوجيا، شعبة كيرو تقني، تخصص شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 "كيرو تقني"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 23المؤرخ في  576رقـ القرار  و 2014 جويمية  23المؤرخ في  555رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 والمذكوريف أعاله. المعّدؿ 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 يفحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 التعميـ لنيل شيادة الميسانس الذي يحدد برنامج  2022مارس  08المؤرخ في  347رقـ  القرار ممحق
 "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "كيروتقني" تخصص "كيروتقني" في ميداف

 

:1انطذاضي   
  

  
     

  

 عُىاٌ انًىاد  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

ل أعًا

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح
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 يى يُهجيتوحذة تعه
 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ 
 %100 - 00مب10 00بم15   - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 1واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ 
 )األمل(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 00ضا075 00ضا075 30ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول
  

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد  ذاث انتعهيىوح

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 
 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 2رُب واٌتىٕىٌى

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 %100 - 00مب55 00مب45 - - 00مب3 2 2

     00ضا075 00ضا075 30ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي
 نتشاور انطذاضي*عًم إضافي عٍ طريق ا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3انطذاضي   

 

 عُىاٌ انًىاد  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 أضاضيتوحذة تعهيى 
 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة:
 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6  3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:
 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة:
 5انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إصظبء واصتّبالد
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ 

 1اٌىتـؤُهأػّبي تطجُمُخ  
 1أٌىتـوتمُٕخ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ أِىاد  
 واهتقافاد

 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1
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 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ ِزبي 

 اٌهٕؼمخ  اٌىهـثبئُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

     00ضا075 00ضا075 00ضا4 00ضا7 00ضا20 27 00 يجًىع انطذاضي انثانث
 ٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي ع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:4انطذاضي   

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

ًال أع

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

   انريس: وث أش

1.1.2  

 10االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2وهـوتمُٕخ أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِٕطك تىافمٍ و تنٍنٍٍ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـلـلُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٔظـَخ اإلشبؿح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب37 30مب37 00مب1 - 30مب1 2 3 اٌمُبمبد وهـثبئُخ وإٌىتـؤُخ
بي تطجُمُخ : وهـوتمُٕخ أػّ 

 2أمبمُخ 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ : ِٕطك  

 تىافمٍ وتنٍنٍٍ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 :طـق ؿلُّخ  أػّبي تطجُمُخ 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2نًعايم: ا

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 تىٌُؼ اٌطبلخ اٌىهـثبئُخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 مالِخ وهـثبئُخ

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 ي انّرابعيجًىع انطذاض

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

  
  

     
  

 عُىاٌ انًىاد  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 ضينهطذا

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 شجىبتىهـثبئُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إٌىتـؤُه االمتطبػبد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أٔظّخ اٌتضىُ

ٔظـَخ اٌّزبي 

 اٌىهـوِغٕبطُنٍ
 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4
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 وحذة تعهيى يُهجيت
 3.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم:

 %60 %40 30مب37 30مب37 00مب1 - 30مب1 2 3 ثُبُٔخ وِؼؼادؿمىَ 
أػّبي تطجُمُخ:شجىبد 

 وهـثبئُخ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: إٌىتـؤُه 
 االمتطبػبد

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ :ِزنبد 
 وأٔظّخ اٌتضىُ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 3.1انريس: وث إش 

 2االرصذة:
 2انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ِزنبد وػٍُ اٌمُبك

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 تظُُّ األٔظّخ اٌىهـثبئُخ

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.1انريس: وث أف 

 1االرصذة:
 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ثـاِذ اٌّضبوبح

     00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 يجًىع انطذاضي انخايص
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:6انطذاضي   

 

 عُىاٌ انًىاد  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  طاعي األضبىعيانحجى ان
 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.2.1انريس: وث أش 

 10االرصذة:
 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تضىُ فٍ اِالد اٌىهـثبئُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طٕبػٍ تٕظُُ
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 
 8االرصذة:
 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أتّتخ طٕبػُخ

ِىاػ وهـوتمُٕخ و ِؼعً إًٌ 
 اٌتىتـ اٌؼبٌٍ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 يتوحذة تعهيى يُهج
 3.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم:

%100 00مب55 00مب45 00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - 
أػّبٌتطجُمُخ:تضىُ فٍ اِالد 

 اٌىهـثبئُخ
%100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1  - 

%100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: تٕظُُ طٕبػٍ   - 
ِىاػ  -خ : أتّتخ أػّبي تطجُمُ

وهـوتمُٕخ وِؼعً إًٌ اٌتىتـ 
 اٌؼبٌٍ

%100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  - 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
 3.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 صّبَخ اٌشجىبد اٌىهـثبئُخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طُبٔخطٕبػُخ

 حذة تعهيى أفقيتو
 3.2انريس: وث أف 

 1االرصذة:
 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ

   00ضا075 00ضا075 00ضا7 00ضا6 00ضا21 27 00 يجًىع انطذاضي انّطادش

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 مارس 08مؤرخ في  348قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "ىندسة ميكانيكية" تخصص "إنشاء ميكانيكي"
 

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

 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ
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 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .مة، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكو 

 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراه

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

لمميداف  والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ميا وسيرىايحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيو 

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  562وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "ىندسة ميكانيكية"

لشيادات  الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ 2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .وتكنولوجيا"، لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

أفريل  26ولوجيا"، المنعقد بتاريخ وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكن -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18عموـ وتكنولوجيا، المنعقدة بتاريخ  وبناًء عمى محاضر اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .2ووىراف 1البميدة، 1بكل مف جامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "ىندسة ميكانيكية"،  شيادة ـ لنيلالمادة األولى: يحدد برنامج التعمي
 .تخصص "إنشاء ميكانيكي"، طبقا لممحق ىذا القرار

 23المؤرخ في  562و القرار رقـ  2014جويمية  23المؤرخ في  562رقـ  : تمغى جميع أحكاـ القرار2المادة 
 والمذكوريف أعاله. المعّدؿ 2014جويمية 

: يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق 3مادة ال
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 قي بف زيافأ.د عبد البا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس  2022مارس  08المؤرخ في  348 رقـ ممحق القرار
 "ىندسة ميكانيكية" تخصص "إنشاء ميكانيكي"في ميداف "عمـو وتكنولوجيا" شعبة 

 

 :1انطذاضي 
 

 عُىاٌ اانًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

تقييى 

 يطتًر
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1ث أش انريس: و

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1خ: فُقَبء أػّبي تطجُمُ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 1رصذة: اال

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 اٌّهٕخ )األمل(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

     00ضا375 00ضا375 30ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول 

عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * :   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)   

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

 

ذة
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُاويٍ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 وحذتعهيى أضاضيت 2ؿَبضُبد 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 1.2انريس: وث أ ش 

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 2فُقَبء 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 ػَٕبُِىب صـاؿَخ 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت 2أػّبي تطجُمُخ : فُقَبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

     1.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 2خ : وُُّبء أػّبي تطجُمُ 2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 2إػالَ آٌٍ  4 2 301مب - 301مب 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 001مب - - 00مب15 00مب10 - 100%

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

  2واٌتىٕىٌىرُب 

 وحذةتعهيى اضتكشافيت

     1.2انريس:وث اش 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 2 2 003مب - - 00مب45 00مب5 - 100%
)فـٔنُخ و / أو 2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(

 وحذة تعهيى أفقيت

   1.2انريس: وث اف  

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثاَي 30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :3انطذاضي 
 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي
أضبىع ( 15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُاويٍ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال أعًال
 دروش

 يىجهت تطبيقيت 

 3ؿَبضُبد  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذةتعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 
  10األرصذة: 
 ِىربد واهتقافاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 %40 %60 5انًعايم: 

 ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذةتعهيى أضاضيت

 2.1.2أ  انريس: وث
  8األرصذة: 

 ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 %40 %60 4انًعايم:

 إصظبء واصتّبالد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذةتعهيى يُهجيت

      2.1انريس: وث و 
  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -
ِىربد أػّبي تطجُمُخ:

 واهتقافاد

 تىٕىٌىرُب أمبمُخ  1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذةتعهيى اضتكشافيت

 2.1انريس: وث اش 
 2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 ػٍُ اٌمُبك 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 اٌٍغخ اإلٔزٍُقَخ اٌتمُٕخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1انريس: وث اف 

 1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثانث 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي

أضبىع (15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُاويٍ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت

 أعًال
 يىجهت

 دروش

 2ػَٕبُِىب صـاؿَخ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أ ش 
 6األرصذة: 
 3انًعايم: 

 تظُٕغ ُِىبُٔىٍ 2 1 30مب1   - 30مب22 30مب27   100%

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أ 
  8األرصذة: 

 طـق ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 %40 %60 4انًعايم:

 1ِمبوِخ اٌّىاػ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.3انريس: وث أ 

 4األرصذة: 
 2انًعايم:

 ؿمُ  ثّنبػؼح  اٌىّجُىتـ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 وحذة تعهيى يُهجيت
  2.2انريس: وث و

  9األرصذة:  
 5انًعايم: 

  

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
أػّبي تطجُمُخ:ُِىبُٔىب 

 اٌّىائغ 

 طـق ؿلُّخأػّبي تطجُمُخ : 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 أػّبي تطجُمُخ:ِمبوِخ اٌّىاػ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
أػّبي تطجُمُخ :تظُٕغ 

 ُِىبُٔىٍ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت وهـثبء طٕبػُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 2.2انريس: وث اش

 2األرصذة:  
 2انًعايم: 

 ػٍىَ اٌّىاػ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
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 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 تظبيواال

 وحذة  تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث اف 

 1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انرابع 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    
 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
ي انحجى انطاع

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

 

ذة
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُاويٍ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 ُِىبُٔه تضٍٍُُخ 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذةتعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أ 

  10األرصذة: 

 5: انًعايم
 1ُِىبُٔىٍ  إٔشبء 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 2ِمبوِخ اٌّىاػ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذةتعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أ 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ِـؤخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذةتعهيى يُهجيت ؿمُ طٕبػٍ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -

 3.1انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -
تظُُّ وتظُٕغ ثّنبػؼح 

 اٌىّجُىتـ

 أػّبي تطجُمُخ:ػٍُ اٌمُبك 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 وحذةتعهيى اضتكشافيت ضىُِفبهُُ فٍ أٔظّخ اٌت 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 3.1انريس: وث اش 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 طُبٔخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 ٌجُئخ وتُّٕخ ِنتؼاِخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: وث اف 

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انخايص 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :6انطذاضي 
 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع (15)  

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 عهيىوحذة انت عُاويٍ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 وحذةتعهيى أضاضيت 2إٔشبء ُِىبُٔىٍ 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 3.2.1انريس: وث أ ش 

  10األرصذة: 

 5انًعايم: 
 ٔظـَخ اٌُِبد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 أتمبي صـاؿٌ 4 2 30مب1 30مب1 - 00بم45 00مب55 40% 60%
 وحذةتعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أ 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ػَٕبُِه اٌهُبوً 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

- 100%  وحذة تعهيى يُهجيت ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 

 3.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 4 2 30مب1 30مب1   00مب45 00مب55 40% 60%
اٌّضـوبد ؽاد االصتـاق 

 اٌؼاعٍٍ

 أػّبي تطجُمُخ: أتمبي صـاؿٌ 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -

 أٔظّخ هُؼؿوٌُىُخ وهىائُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذةتعهيى اضتكشافيت

 3.2انريس:  وث اش 

  2ة: األرصذ 

 2انًعايم: 
 ِىاػ غُـ ِؼؼُٔخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
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 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.2انريس : وث اف

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انطا دش 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 مارس 08مؤرخ في  350قػػرار رقـ 

 عات والمراكز الجامعيةلدى الجام "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "ىندسة مدنية" تخصص "ىندسة مدنية"
 

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

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

 مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتض
 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

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

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية والمتضّمف 2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ويحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  557وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "ىندسة مدنية"
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .وتكنولوجيا"، لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
أفريل  26ناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ وتكنولوجيا،" المنعقد بتاريخ وب -

 .1بجامعة سطيف 2018
 22، 18"عموـ وتكنولوجيا"، المنعقدة بتاريخ  وبناًء عمى محاضر اجتماعات المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -

 .2ووىراف 1يدة، البم1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و
 

 ي ػقػػػػػّرر
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الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة "ىندسة مدنية"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل :األولىالمادة 
 تخصص "ىندسة مدنية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 23المؤرخ في  765رقـ  والقرار 2014جويمية  23لمؤرخ في  557رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المعّدؿ والمذكوريف أعاله. 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 رسما 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لنيل شيادة الميسانس  الذي يحدد برنامج التعميـ 2022مارس  08المؤرخ في  350رقـ  القرار ممحق
 "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "ىندسة مدنية" تخصص "ىندسة مدنية" في ميداف

 

 :1انطذاضي 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع( 15)

 انحجى انطاعي األضبىعي
يم

عا
نً

ا
ذة 

ص
ألر

ا
 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 ًالأع

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 1ؿَبضُبد 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 1.1انريس: وث أش

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 1فُقَبء 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 ثُٕخ اٌّبػح 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 1.1انريس: وث و

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 1إػالَ آٌٍ  4 2 301مب - 301مب 00مب45 00مب55 40% 60%

 خِٕهزُخ اٌىتبث 1 1 001مب - - 00مب15 00مب10 - 100%

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث اش

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ 

  )األمل(
 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: و ث اف

  2األرصذة:  

 2ًعايم: ان
 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%

)فـٔنُخ و/ أو 1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(

 يجًىع انطذاضي األول 30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

 

ذة
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

 تقييى

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 2ؿَبضُبد 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 1.2انريس: وث أش 

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

 2فُقَبء 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ 6 3 003مب 301مب - 30مب67 30مب82 40% 60%

 وحذة تعهيى يُهجيت 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30مب27 100% -

 1.2انريس: وث و   

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  2 1 - - 301مب 30مب22 30بم27 100% -

 2إػالَ آٌٍ  4 2 301مب - 301مب 00مب45 00مب55 40% 60%

 ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 001مب - - 00مب15 00مب10 - 100%
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 1 1 301مب - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

  1.2ش انريس: وث ا

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 2 2 003مب - - 00مب45 00مب5 - 100%
)فـٔنُخ و / أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(

 وحذة تعهيى أفقيت

  1.2انريس: و ث اف 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثاَي 30 17 00ضا16 30ضا4 30ضا4 00ضا375 00ضا375    

 ور انطذاضي*عًم إضافي عٍ طريق انتشا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع ( 15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

 

ذة
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 3ؿَبضُبد  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 2.1.1انريس: وث أش 

  10األرصذة: 

 5انًعايم: 
 ِىربد واهتقافاد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 إصظبء واصتّبالد 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -
أػّبي تطجُمُخ: ِىربد 

 واهتقافاد

 تىٕىٌىرُب أمبمُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

  2.1انريس: وث اش 

 2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 ػٍُ اٌمُبك 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 ٌغخ أزٍُقَخ تمُٕخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

   2.1انريس: و ث اف 

 1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انثانث 30 17 30ضا13 30ضا7 00ضا4 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :4انطذاضي 
 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 ُِىبُٔىب اٌتـثخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 ضاضيتوحذة تعهيى أ

  2.2.1انريس: وث أش

 6األرصذة: 

 ِىاػ اٌجٕبء 2 1 30مب1   - 30مب22 30مب27 - %100 3انًعايم: 

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم:
 طـق ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 1ِمبوِخ اٌّىاػ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.3انريس: وث أ 

 4األرصذة:

 2انًعايم:
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 أػّبي تطجُمُخ: ُِىبُٔىب اٌتـثخ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

  

 أػّبي تطجُمُخ: ِىاػ اٌجٕبء 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿمُ ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 طـق ؿلُّخأػّبي تطجُمُخ:  2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 100% -
أػّبي تطجُمُخ: ُِىبُٔىب 

 اٌّىائغ وِمبوِخ اٌّىاػ

 رُىٌىرُب 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2انريس: وث اش 

 2األرصذة:  

 2انًعايم: 
 طجىغـافُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ  

 واالتظبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: و ث اف 

 1رصذة: األ 

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انرايع 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع (15)

 انحجى انطاعي األضبىعي
يم

عا
نً

ا
ذة 

ص
ألر

ا
 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 وحذة تعهيى أضاضيت 2ِمبوِخ اٌّىاػ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 3.1.1انريس: وث أش 

 12األرصذة: 

 6انًعايم: 

 1عـمبٔخ ِنٍضخ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 إطبؿاد ِؼؼُٔخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 2ُِىبُٔىب اٌتـثخ  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 6األرصذة: 

 3انًعايم:
 2ٌجٕبء ِىاػ ا 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

 أػّبي تطجُمُخ: طىثىغـافُب 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث.و  

 9األرصذة: 

 5انًعايم: 

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -
أػّبي تطجُمُخ: ُِىبُٔىب 

 اٌتـثخ 

 2ٕبءأػّبي تطجُمُخ: ِىاػ اٌج 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 100% -

 ؿمُ ػّبؿح وأشغبي ػّىُِخ 3 2 - - 30مب2 30مب37 30مب37 100% -

 2طىثىغـافُب  1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

  3.1انريس: وث اش 

 2األرصذة: 

 ؿٌ ػبَ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - %100 2انًعايم: 

 ُٕبد و لىاػؼ اٌجٕبءتم 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: و ث اف 

 1األرصذة: 

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انخايص 30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي 

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

طاعي انحجى ان

 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

أعًال 

 يىجهت
 دروش

 صنبة اٌهُبوً 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

  3.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4 انًعايم:
 ثٕبءاد ِؼؼُٔخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
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 2عـمبٔخ ِنٍضخ  6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

   3.2.2انريس: وث أش 

 10األرصذة: 

 5انًعايم:
 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

أمبمبد وِٕشآد 

 رُىتمُٕخ

 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -
ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ 

 اٌؼؿامٍ
 وحذة تعهيى يُهجيت

  3.2انريس: وث و  

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 صنبة ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ 3 2 - - 30مب2 30مب37 30مب37 100% -

 وشف وٍّ وتمؼَـٌ 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - 100%

 ّـاد شجىبد ِغتٍفخِ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

    3.2انريس:وث اش 

 2األرصذة:  

 تٕظُُ اٌىؿشبد 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - %100 2انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - 100%
اٌّمبوالتُخ وتنُـ 

 اٌّؤمنخ

 وحذة تعهيى أفقيت

  3.2انريس: و ث اف 

 1األرصذة:  

 1انًعايم: 

 يجًىع انطذاضي انطادش 30 17 30ضا13 00ضا6 30ضا5 00ضا375 00ضا375    

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  351قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "ىندسة الطرائق" كنولوجيا" شعبة "ىندسة الطرائق" "عمـو وت 
 

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

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

 .المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، 
 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.عة والقواعد الخاصة بتالذؼ يحدد مياـ الجام
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 عممي،الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث ال
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  559وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."عموـ وتكنولوجيا"، فرع " ىندسة الطرائق"ليسانس في ميداف 
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
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ميداف "عموـ والمتضمف تحديد مدونة الفروع ل 2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقدا"، "عموـ وتكنولوجي المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"، ىندسة الطرائقشيادة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة " يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار.  "،ىندسة الطرائقتخصص "

جويمية  23المؤرخ في  576رقـ  القرارو 2014جويمية  23المؤرخ في  559رقـ  ى جميع أحكاـ القرارتمغ: 2المادة 
 المذكوريف أعاله.و  المعّدؿ 2014

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشر 

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  برنامج التعميـ لنيلالذي يحدد  2022مارس  08المؤرخ في  351 رقـ قرارال ممحق
 "ىندسة الطرائقتخصص " "ىندسة الطرائق"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف

 

 :1طذاضي ان
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
نطاعي ا

 نهطذاضي 
(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 
 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1  30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 
 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 
 1واٌتىٕىٌىرُب 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2رصذة: اال
 2انًعايم: 

 ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد اٌّهٕخ
 )األمل(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 
 إٔزٍُقَخ(

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

    30ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول 
 انطذاضي*عًم إضافي عٍ طريق انتشاور 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :2طذاضي ان
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2وث و انريس: 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2  انريس: وث أف

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2

    00ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :3طذاضي ان

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

نطاعي ا

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واهتقافادِىربد 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

    2.1 انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اصتّبالدوإصظبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ
أػّبي تطجُمُخ ِىربد 

 واهتقافاد
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.1  انريس: وث إش 

 2صذة: االر

   2انًعايم:

 وأِٓ اٌّؤمنبدولبَخ 

 وإٌّشآد اٌظٕبػُخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌىائش وِؼبَُـ

 وحذة تعهيى أفقيت

     2.1  انريس: وث أف

 1االرصذة: 

 1 انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

    00ضا375 00ضا375 00ضا4 30ضا7 30ضا13 17 30 نثيجًىع انطذاضي انثا

 أخري * :عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :4طذاضي ان
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء اٌّضبًٌُ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ػضىَخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

   انريس: وث أش 

1.1.1 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػَٕبُِه صـاؿَخ وُُّبئُخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 خـلُّطـل

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.0انريس: وث أش 

 1االرصذة: 

 2 عايم:انً

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 صـوُخ  ءوُُّب

 وحذة تعهيى يُهجيت

   2.2 انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ وُُّبء اٌّضبًٌُ

 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1 أػّبي تطجُمُخ وُُّبء ػضىَخ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 ُمُخ ُِىبُٔىب اٌّىائغأػّبي تطج

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 خؿلُّطـق أػّبي تطجُمُخ 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 صـوُخ ءأػّبي تطجُمُخ وُُّب
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 و اٌجتـووُُّبءِؼعً ٌٍتىـَـ 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ِفبهُُ فٍ ظىاهـ اٌتضىًَ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1 انًعايم: 

 و تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 االتظبي
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

    00ضا375 00ضا375 00ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 بعانّرايجًىع انطذاضي 
 أخري * :عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*

 يىَىع انتقي

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أتمبي صـاؿٌ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌّبػح أتمبي

 %100 - 30مب27 30مب22 -  30مب1 1 2 وُّخ اٌضـوخ أتمبي

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وهـووُُّبء

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 أرهقح اٌمُبك, اٌّزنبد

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 صـوُخ و تضفُق ِتزبٔل

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 تمُٕبد اٌتضًٍُ

أػّبي تطجُمُخ وُُّبء فُقَبء 

 1وهٕؼمخ وُُّبئُخ 1
30مب1 - - 1 2  - %100 30مب27 30مب22 

 %60 %40 30مب37 30مب37 - 00مب1 30مب1 2 3 ِىافٔبد ػُبُٔخ

30مب1 1 1 طـائك طُؼالُٔخ اضتكشافيتحذة تعهيى و 30مب22 - -  30مب2   - 100% 
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 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 
30مب1 1 1 وغؾائُخطـائك فؿاػُخ  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2:  انًعايم

30بم1 1 1 اٌّبء و األؿع ,تٍىث اٌهىاء 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا16 17 30 انخايصيجًىع انطذاضي  00ضا3 30ضا5      00ضا375 00ضا375 

 أخري * :عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:6طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

ا
يم

عا
نً

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 َخوصؼو ػٍُّبد

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػَٕبُِىب صـاؿَخ ٌٍتىافٔبد

 وحذة تعهيى أضاضيت
 0.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

  4 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِفبػالد ِتزبٔنخ

ظىاهـ مطضُخ و تضفُق غُـ 
 ِتزبٔل

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ  - %100 00مب55 00مب45 
 %60 %40 30مب37 30مب37  00مب1 30مب1 2 3 ِضبوبح اٌطـائك

 2أػّبي تطجُمُخ وُُّبء فُقَبء
 2وهٕؼمخ وُُّبئُخ 

30مب1 - - 1 2 30مب2 30مب22   100%  

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 0.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2 انًعايم:

طـائك ػؿربد اٌضـاؿح 
 اٌّتؼُٔخ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 تآوً 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 0.1  انريس: وث أف

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 انّطادشيجًىع انطذاضي  30ضا4 00ضا7      00ضا375 00ضا375 

 رأخري * :عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 "عمـو لنيل شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ ،2022مارس  08مؤرخ في  352قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "اتصاالت سمكية والسمكيةتخصص " والسمكية"اتصاالت سمكية شعبة " وتكنولوجيا"

 

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

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

 مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتض
 2003غشت  23الموافق  1424ثانية عاـ جمادػ ال 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
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الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08مقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013سنة  يناير 30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  الذؼ يحدد 2014جويمية  23المؤرخ في  571وبمقتضى القرار رقـ  -
 .والسمكية"اتصاالت سمكية في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، فرع " سالميسان

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -
 يداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس م

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770قرار رقـ وبمقتضى ال -
 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف  اتضر اجتماعامى محوبناًء ع -
 .2ووىراف 1، البميدة1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ة اتصاالت سمكيشيادة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، شعبة " يحدد برنامج التعميـ لنيل :1المادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،اتصاالت سمكية والسمكية"، تخصص "والسمكية

 23المؤرخ في  571رقـ  القرارو  2014جويمية  23المؤرخ في  571رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و  المعّدؿ  2014جويمية 

سات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤس :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 شيادة الميسانس  حدد برنامج التعميـ لنيلذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  352 رقـ قرارال ممحق
 "تخصص" اتصاالت سمكية والسمكية "اتصاالت سمكية والسمكية"شعبة  "عمـو وتكنولوجيا"في ميداف 

 

:1طذاضي ان  
  

  
     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 يم:انًعا

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌىتبثخ
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

ٍ ِزبي اٌؼٍىَ اٌّهٓ ف

 1واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 )األمل( اٌّهٕخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا075 00ضا075 
 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:2طذاضي ان  

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 ضي نهطذا

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 َٕبُِىب اٌضـاؿَخاٌؼ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9 االرصذة:

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء  - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء  - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ  %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.1 انريس: وث إش

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1 انريس: وث أف

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
00مب3 2 2  %100 - 00مب5 00مب45 - - 

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 ثاَييجًىع انطذاضي ان     00ضا075 00ضا075 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :3طذاضي ان
  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد انتعهيى وحذاث

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6  3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2 انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إصظبءو اصتّبالد

 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ 
 1أػّبي تطجُمُخ اٌىتـؤُه 

 1أٌىتـوتمُٕخ
 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

جُمُخ أِىاد أػّبي تط 

 واهتقافاد
 - % 100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ ِزبي 

 اٌهٕؼمخ  اٌىهـثبئُخ
 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

100 
% 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ
100 
% 

 قيتوحذة تعهيى أف

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ
100 
% 

  00ضا075 00ضا075 00ضا4 00ضا7 00ضا20 27 00 نثانثايجًىع انطذاضي 
 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :4اضي طذان

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

تظبالد مٍىُخ والمٍىُخ ا

 أمبمُخ
 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِٕطك تىافمٍ و تنٍنٍٍ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـق ؿلُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ٔظـَخ اإلشبؿح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

لُبمبد وهـثبئُخ 

 وإٌىتـؤُخ
 %60 %40 30مب37 30مب37 00مب1 - 30مب1 2 3

أػّبي تطجُمُخ: اتظبالد 

 أمبمُخ
 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: ِٕطك 

 مٍ و تنٍنٍٍتىاف
 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: طـق ؿلُّخ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت
اتظبالد مٍىُخ والمٍىُخ 

 وتطجُمبتهب
 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

100 

% 



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   496

 

 

 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

د اٌنٍىُخ لبٔىْ االتظبال

 واٌالمٍىُخ
 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

100 

% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 واالتظبي
 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
100 

% 

    00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 انّرابعيجًىع انطذاضي 
 * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :5طذاضي ان

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 ًرةيطت
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.2انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اتظبالد تٕبظـَخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِؼبٌزخ اإلشبؿح

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 دأتشبؿ اٌّىرب

ٔظُ وشجىبد االتظبالد 

 اٌنٍىُخ واٌالمٍىُخ
 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

أػّبي تطجُمُخ االتظبالد 

 اٌتٕبظـَخ
 %60 % 40 30مب27 30مب37 00مب1 - 30مب1 2 3

 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ أتشبؿ اٌّىربد

 - % 100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ ِؼبٌزخ اإلشبؿح

  %100 30مب37 30مب22 30مب1 - - 1 2 صىامُت وؿثظ ثٍُٕ

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 0.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

 % 100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 تفُخاتظبالد هب

 % 100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ِنبٔؼ اإلؿمبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

ِزنبد ولُبمبد فٍ ِزبي 

االتظبالد اٌنٍىُخ 

 واٌالمٍىُخ
 % 100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

    00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 انخايصيجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6طذاضي ان

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.1.2انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اتظبالد ؿلُّخ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 هىائُبد و عطىط اإلؿمبي

 وحذة تعهيى أضاضيت

 0.1.1أش  انريس: وث

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 شجىبد ِضٍُخ ٌإلػالَ اٌٍِ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تشفُـ و ٔظـَخ اٌّؼٍىِبد
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 وحذة تعهيى يُهجيت

 0.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

 - %100 00مب55 00مب45 00مب3 - - 2 4 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ

أػّبي تطجُمُخ: اتظبالد 

 ؿلُّخ
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ : هىائُبد 

 وعطىط اإلؿمبي
 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ: شجىبد اٌّضٍُخ 

 ٌإلػالَ اٌٍِ
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 0.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

ِؼعً إٌٍ اإلٌىتـؤُه 

 اٌضىئُخ
 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

100 

% 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 أِٓ اٌّؼٍىِبد
100 

% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 0.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّمبوالتُخ وتنُـ 

 اٌّؤمنخ

 

 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1
100 

% 

    00ضا075 00ضا075 00ضا7 00ضا6 00ضا21 27 00 انّطادشيجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نيل شيادة الميسانس في ميدافيحدد برنامج التعميـ ل ،2022 مارس 08مؤرخ في  353قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "أشغاؿ عموميةتخصص" أشغاؿ عموميةعمـو وتكنولوجيا شعبة 
 

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

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

 مف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ.والمتض
 2003شت غ 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ.الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بت
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهيحدد مياـ المركز الجامعي 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميز الذؼ يحدد صالحيات و 
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
نيل شيادة الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية ل 2014جويمية 23المؤرخ في 572وبمقتضى القرار رقـ  -

 ".ؿ عموميةشغاأالميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، فرع "
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 ـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ.ليسانس ميداف "عمو 
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متضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ وال 2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 شيادة الميسانس وشيادة الماستر. لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  طنية لميدافالمجنة البيداغوجية الو   اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2و وىراف 1، البميدة1عة قسنطينةبجام 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"، عمومية أشغاؿ"عموـ وتكنولوجيا"، شعبة " الميسانس في ميداف شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل األولى: المادة
 ىذا القرار.طبقا لممحق  "،أشغاؿ عمومية" تخصص

 23المؤرخ في  576رقـ  القرار و 2014جويمية  23المؤرخ في  572رقـ  القرار تمغى جميع أحكاـ :2المادة 
 المذكوريف أعاله.ؿ و المعدّ  2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار  :3المادة 
 لذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ا

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  حدد برنامج التعميـ لنيلذي يال 2022مارس  08المؤرخ في  353 رقـ قرارال ممحق
 "أشغاؿ عموميةتخصص" " أشغاؿ عمومية"عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف

 

 : 2انطذاضي
 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

ضبىعيانحجى انطاعي األ  انًعايم 

صذة
ألر

 ا

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

 تقييى

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

أعًال 

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  وحذةتعهيى أضاضيت 2ؿَبضُبد 6 3 3

 1.2 شانريس: وث أ

  18األرصذة: 

 9انًعايم: 

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  2فُقَبء 6 3 3

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب -  00مب 1  ػَٕبُِىب صـاؿَخ 6 3 3

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   وحذة تعهيى يُهجيت 2فُقَبء  تطجُمُخ:أػّبٌ 2 1 - - 1

 1.2 و انريس:وث

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب   2وُُّبء  تطجُمُخ:أػّبٌ 2 1 - - 1

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب  1 
 

30مب  2إػالَ آٌٍ  4 2 1

00مب10 - % 100 00مب15  00مب - -   ِٕهزُخ اٌؼـع 1 1 1

30مب2 - % 100 30مب22  30مب - -  1 1 1 
اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب

 وحذةتعهيى اضتكشافيت

  1.2 انريس:وث اش

  1األرصذة:  

 1انًعايم: 

00مب5 - % 100 00مب45  00مب - -  3 2 2 

 2ٌغخ أرٕجُخ 

) فـٔنُخ و / أو 

 إٔزٍُقَخ(

 وحذة تعهيى أفقيت

  1.2  فأانريس:و ث 

  2األرصذة:  

 2انًعايم: 

 
00ضا375  00ضا375  30ضا4  30ضا4  00ضا16   انثاَييجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:3 انطذاضي  
 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي

أضبىع(15)  

 انًعايم انحجى انطاعي األضبىعي

صذة
ألر

 ا

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد

 ايتحاٌ
تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت

 أعًال

 يىجهت
 دروش

30مب82 40% 60% 30مب67  30مب1 -  00مب3   3ؿَبضُبد  6 3 
 تعهيى أضاضيت ةوحذ

2.1.1  شانريس: وث أ   

  10األرصذة: 

5انًعايم:   
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ِىربد واهتقافاد 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔىب اٌّىائغ 4 2 
 نتعهيى أضاضيت وحذة

2.1.2 شانريس: وث أ  

  8األرصذة: 

4انًعايم:  
00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   ُِىبُٔىب رؾؿَخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   وحذة تعهيى يُهجيت واصتّبالدإصظبء  4 2 

2.1 انريس:وث و  

  9األرصذة:  

5انًعايم:   

 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   3إػالَ آٌٍ  2 1 - - 

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   ؿمُ تمٍٕ 2 1 - - 

00مب10 % 100 - 00مب15  00مب1   - - 1 1 
ِىربد تطجُمُخ: أػّبي 

 واهتقافاد

30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -   تىٕىٌىرُب أمبمُخ 1 1 
 تعهيى اضتكشافيت وحذة

2.1 وث اش انريس:  

2األرصذة:    

2انًعايم:   
30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -   ػٍُ اٌمُبك 1 1 

30مب2 - % 100 30مب22  30مب1 - -   ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ 1 1 

 وحذة تعهيى أفقيت

2.1ف أانريس:و ث   

1األرصذة:    

1انًعايم:   

00ضا375   00ضا375  00ضا4  30ضا7  30ضا13   انثانثيجًىع انطذاضي  30 17 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :4  انطذاضي
 

 طريقت انتقييى

 أخري*
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي
 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 وحذة انتعهيى عُىاٌ انًىاد
 ايتحاٌ 

تقييى 

 يطتًر

 أعًال

 تطبيقيت 

 أعًال

 يىجهت
 دروش

 ُِىبُٔىب اٌتـثخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1ش   وث أ انريس:

 6األرصذة: 

 ِىاػ اٌجٕبء 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27  % 100 3انًعايم: 

 4ؿَبضُبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2 شانريس: وث أ

  8األرصذة: 

 4انًعايم:
 طـق ؿلُّخ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 1ِمبوِخ اٌّىاػ 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.3انريس: وث أ 

 4األرصذة:

 2انًعايم:

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -
ُِىبُٔىب  تطجُمُخ: أػّبي

 اٌتـثخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2 وث و انريس:

  9األرصذة:  

 5انًعايم: 

 ِىاػ اٌجٕبءتطجُمُخ:  أػّبي 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -

 ؿمُ  ثّنبػؼح  اٌىّجُىتـ 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -

 2 1 - - 30مب1 30مب22 30مب27 % 100 -
طـق تطجُمُخ:  أػّبي

 ؿلُّخ

 1 1 - - 00مب1 00مب15 00مب10 % 100 -
ُِىبُٔىب : أػّبي تطجُمُخ 

 اٌّىاػ خاٌّىائغ وِمبوِ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : 5 انطذاضي

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي

( عأضبى15)  

ألضبىعيانحجى انطاعي ا  

يم
عا

نً
 ا

ذة
ص

ألر
 ا

 عُىاٌ انًىاد
 وحذة انتعهيى

 
 ايتحاٌ

تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت 

 أعًال
 يىجهت

 دروش

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   نتعهيى أضاضيت وحذة ػػبِبد ورىائق شجىُخ 4 2 
3.1.1ش انريس: وث أ  

12األرصذة:   
6انًعايم:  

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   عـمبٔخ ِنٍضخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   هُبوً ِؼؼُٔخ 4 2 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1 -  30مب1   1طـلبد  4 2 
 وحذة تعهيى أضاضيت

3.1.2ش انريس: وث أ  
6األرصذة:   

3انًعايم:  
100 
% 

30مب27 - 30مب22  30مب1 - -   ِىاػ اٌطـلبد 2 1 

30مب37 % 100 - 30مب37  30مب2   يُهجيت نتعهيى وحذة ؿمُ تمٍٕ تطجُمٍ 3 2 - - 
 3.1 وث و انريس:

  9األرصذة:  
5انًعايم:   

30مب27 % 100 - 30مب22  30مب1   رُىتمٍٕ اٌطـلبد 2 1 - - 

00مب55 40% 60% 00مب45  30مب1  30مب1 -   تطجُمُخ خطىثىغـافُ 4 2 

100 
% 

30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   1 1 
بػؼَخ ٌٍنىه ِٕشآد ل
 اٌضؼَؼَخ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 3.1 وث اش انريس:

  2األرصذة:  
2انًعايم:   

100 
% 

30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   ِٕشآد لبػؼَخ اٌزىفُخ 1 1 

100 
% 

30مب2 - 30مب22  30مب1 - -   آٌُبد األشغبي اٌؼّىُِخ 1 1 

 تعهيى أفقيت وحذة
 3.1 و ث اف انريس:

  1األرصذة:  
1 انًعايم:  

 
00ضا375  00ضا375  30ضا5  00ضا6  30ضا13  انخايصيجًىع انطذاضي  30 17   

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :6انطذاضي

 

 طريقت انتقييى

 أخري*

انحجى 
انطاعي 
 نهطذاضي

 أضبىع(15)

 انحجى انطاعي األضبىعي

يم
عا

نً
ا

ذة 
ص

ألر
ا

 

 نتعهيىوحذة ا عُىاٌ انًىاد

 ايتحاٌ
تقييى 
 يطتًر

 أعًال
 تطبيقيت

 أعًال
 يىجهت

 دروش

 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
عـمبٔخ ِنٍضخ وِنجمخ 

 اإلرهبػ
 وحذة تعهيى أضاضيت

  3.2.1ش انريس: وث أ
  10األرصذة: 
 5انًعايم: 

 رنىؿ 6 3 00مب3 30مب1 - 30مب67 30مب82 40% 60%

 أمبمبد وِٕشآد اٌتـاة 4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 40% 60%
 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2ش انريس: وث أ
  8األرصذة: 

 2طـلبد  4 2 30مب1 30مب1 - 00مب45 00مب55 %40 %60 4انًعايم:

 4 2 - - 00مب3 00مب45 00مب55 100% -
ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ 

 وحذة تعهيى يُهجيت اٌؼؿامٍ
 3.2 وتى انريس:

  9رصذة: األ 
 5انًعايم: 

 3 2 - - 30مب2 30مب37 30مب37 100% -
فٍ ِىاػ تطجُمُخ:  أػّبي

 اٌطـلبد

 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغـافُخ 2 1 30مب1 - - 30مب22 30مب27 - % 100

 رُىٌىرُب 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2 وث اش انريس:

  2األرصذة:  

 طجىغـافُخ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100 2انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100

 و تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 االتظبي

 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2 و ث اف انريس:

  1ألرصذة: ا

 1انًعايم: 

 
 انرابعيجًىع انطذاضي  30 17 00ضا12 00ضا6 00ضا7 00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
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 ِٕشآد لبػؼَخ ٌٍّطبؿاد 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100
 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.2 وث اش انريس:
  2األرصذة:  

 ؿٌ تطجُمٍ 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100 2انًعايم: 

 1 1 30مب1 - - 30مب22 30مب2 - % 100
اٌّمبوالتُخ وتنُـ 

 اٌّؤمنخ
 

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.2 فأانريس:و ث 

  1األرصذة:  
 1انًعايم: 

 
 انطادشيجًىع انطذاضي  30 17 30ضا13 00ضا6 30ضا5 00ضا375 00ضا375 

 في عٍ طريق انتشاور انطذاضي*عًم إضا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
"عمـو  شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  354قػػرار رقـ 

 والمراكز الجامعيةلدى الجامعات  تخصص" نظافة وأمف صناعي" "نظافة وأمف صناعي"شعبة  وتكنولوجيا" 
 

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

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

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

 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05سوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المر  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  ء المجنة البيداغوجية الوطنيةإنشاوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  566وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."نظافة وأمف صناعي ليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -

 .شيادة الميسانس وشيادة الماستر لوتكنولوجيا"، لني
أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  بناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميدافو  -

 .1بجامعة سطيف 2018



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   502

 

 

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 2ووىراف 1ميدة، الب1بجامعة قسنطينة 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، "نظافة وأمف صناعي"شعبة شيادة الميسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"،  يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. ،"نظافة وأمف صناعي" تخصص

 23المؤرخ في  576رقـ  ارالقر و  2014جويمية  23المؤرخ في  566رقـ  القرار تمغى جميع أحكاـ :2المادة 
 المذكوريف أعاله.و  المعّدؿ 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 2022 مارس 08 فيئر حرر بالجزا

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس  امج التعميـ لنيلحدد برنالذي ي 2022مارس  08المؤرخ في  354 رقـ قرارال ممحق

 تخصص "نظافة وأمف صناعي" "وأمف صناعي "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "نظافة في ميداف
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 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 روشد
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1  30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 خِٕهزُخ اٌىتبث

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 مل()األ اٌّهٕخ
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا375 00ضا375 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى
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 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء 

 %60 %40 00مب55 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1: انًعايم

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

)فـٔنُخ و/أو  2ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2

    00ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3طذاضي ان  

           

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى
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 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

ل أعًا

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واهتقافادِىربد 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4يم: انًعا

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىبُٔىب اٌّىائغ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 وُُّبء ِؼؼُٔخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

  2.1  انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 واصتّبالدإصظبء 

30مب1 - - 1 2 3إػالَ آٌٍ   - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2 ؿمُ تمٍٕ  - %100 30مب27 30مب22 

أػّبي تطجُمُخ ِىربد 

 واهتقافاد
00مب1 - - 1 1  - %100 00مب10 00مب15 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

   2انًعايم:

 وأِٓ اٌّؤمنبدولبَخ 

 وإٌّشآد اٌظٕبػُخ
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ٌىائش وِؼبَُـ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1 انًعايم: 

30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 نثيجًىع انطذاضي انثا 00ضا4 30ضا7      00ضا375 00ضا375 

ًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : ع  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

(15 
 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تظُٕف اٌّغبطـ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِىحىلُخ اٌجشـ و اٌّؼؼاد

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4 م:انًعاي

ٍ إٌظبفخ وِؼبَُـ فٔظُ 
 واألِٓ اٌظٕبػٍ

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4  خؿلُّ طـق

 وحذة تعهيى يُهجيت
   2.2 انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

00مب1 30مب1 30مب1 3 5 أرهقح اٌتضىُ واٌمُبك  %60 %40 00مب65 00مب60 
إٌظبفخ فٍ طـق وأػوات

 واألِٓ اٌظٕبػٍ
30مب1 - - 1 2  - %100 30مب27 30مب22 

30مب1 - - 1 2  خؿلُّ طـقأػّبي تطجُمُخ    %100 30مب27 30مب22 
 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 أٔظّخ اإلػاؿح 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ٔظبفخوِضُظ   30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 
 1 انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 
 واالتظبي

 
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا13 17 30 انّرابعيجًىع انطذاضي  00ضا4 30ضا7      00ضا375 00ضا375 
 اضي عٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:5طذاضي ان  

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
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 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىعا( 15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 اٌإيتح

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.1.1انريس: وث أش 

 21االرصذة: 

 6 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 أِٓ اٌضـائك

أِٓ و تـوُجبد اٌتزهُقاد 
 اٌظٕبػُخ 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.1.2انريس: وث أش 

 6االرصذة: 

 0 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌتنُّ اٌظٕبػٍػٍُ 

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 صّبَخ اٌجُئخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 3.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

 %60 %40 30مب37 30مب37 - 00مب1 30مب1 2 3 طـق ٔىػُخ ٌتضًٍُ اٌّغبطـ
 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2 طىتُبد طٕبػُخ

ٔظبَ اإلػاؿح اٌّؼِذ لٍ إٌظبفخ 
 واألِٓ اٌظٕبػٍ

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2

واٌىمبئً تضًٍُ اٌجُبٔبد 
 اإلصظبئُخ

 %100 - 30مب27 30مب22 - - 30مب1 1 2

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 3.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 تُّٕخ ِنتؼاِخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ؼٍُ اٌجُئخفُِفبهُُ  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.1انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2:  انًعايم

ػؿامخ صبٌخ فٍ إٌظبفخ واألِٓ 
 اٌظٕبػٍ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30ضا19 17 30 انخايصيجًىع انطذاضي  00ضا0 30ضا5      00ضا375 00ضا375 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   505

 

 

:6طذاضي ان  
  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 10االرصذة: 

  5 انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 طـق ٔىػُخ ٌتضًٍُ اٌّغبطـ

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 تؤُِٓ و تنؼُـ اٌّغبطـ

 ى أضاضيتوحذة تعهي

 3.2.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

  4 انًعايم:

ػؿامبد اٌّغبطـ و ػؿامبد 

 اِحبؿ
 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِؼبٌزخ إٌفبَبد

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

00مب3 - - 2 4 ٌؼؿامٍِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ ا  - %100 00مب55 00مب45 

 %60 %40 30مب37 30مب37 - 00مب1 30مب1 2 3 تنُُـ األفِبد

30مب1 1 2 ثُئخ اٌؼًّ اٌظٕبػُخ  %100 - 00مب10 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 3.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2 انًعايم:

30مب1 1 1 وصىاػث اٌؼًّأِـاع ِهُٕخ  30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ِفبهُُ فٍ ِضبوبح األفِخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ
 

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

00ضا15 17 30 يجًىع انطذاضي انّطادش 00ضا3 00ضا7      00ضا375 00ضا375 

رأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الميسانس في ميداف شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  355قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ةبيبيو طىندسة " تخصص "ةبيو طبيىندسة "عمـو وتكنولوجيا" شعبة "
 

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

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

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

 .ّمـالمعّدؿ والمتالذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، 
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 لمميداف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  23المؤرخ في  556وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."ةليسانس في ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، فرع "ىندسة بيو طبي

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2014جويمية  23 المؤرخ في 576ى القرار رقـ وبمقتض -
 .ليسانس ميداف "عموـ وتكنولوجيا"، المعّدؿ

والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ  2016جويمية  26المؤرخ في  770وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يادة الماسترشيادة الميسانس وش لوتكنولوجيا"، لني

أفريل  26 المنعقد بتاريخ"عموـ وتكنولوجيا"،  وبناًء عمى محضر اجتماع  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف -
 .1بجامعة سطيف 2018

 22، 18 بتاريخ ةالمنعقد"عموـ وتكنولوجيا"،  المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف  اتضر اجتماعاوبناًء عمى مح -
 .2ووىراف 1، البميدة1عة قسنطينةبجام 2021أفريل  25و

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"، ةبيو طبيىندسة شيادة الميسانس في ميداف "عمـو وتكنولوجيا"، شعبة " يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. "،ةبيو طبيىندسة تخصص "

 23المؤرخ في  576رقـ  والقرار 2014ية جويم 23المؤرخ في  556رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 والمذكوريف أعاله. المعّدؿ 2014جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العمم

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس  برنامج التعميـ لنيلالذي يحدد  2022مارس  08المؤرخ في  355 رقـ قرارممحق ال

 "ةبيو طبي ة" تخصص "ىندسةبيو طبيىندسة "عمـو وتكنولوجيا" شعبة " في ميداف 
 

:1طذاضي ان  
  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 ييىَىع انتق

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
تقييى 

 يطتًر
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2انريس: وث أش 

 28االرصذة: 

 9 انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 1فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30بم67 - 30مب1 00مب3 3 6 ثُٕخ اٌّبػح
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 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5 انًعايم:

30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء   - %100 30مب27 30مب22 
30مب1 - - 1 2 1أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء   - %100 30مب27 30مب22 

00مب1 - 30مب1 2 4 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب55 00مب45 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ُخ اٌىتبثخِٕهز
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 2انًعايم: 

اٌّهٓ فٍ ِزبي اٌؼٍىَ 

 1واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 1 االرصذة:

 1انًعايم: 

ثؼؼ اِػاة وأعاللُبد 

 )األمل( ٌّهٕخا
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

)فـٔنُخ و/أو  1ٌغخ أرٕجُخ 

 إٔزٍُقَخ(
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

00ضا4 00ضا4 00ضا26 17 30 يجًىع انطذاضي األول      00ضا075 00ضا075 

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 :2انطذاضي 

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىعا( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

تقييى 

 يطتًر
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2انريس: وث أش 

 18االرصذة: 

 9انًعايم: 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 2فُقَبء 

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6 اٌؼَٕبُِىب اٌضـاؿَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة: 

 5انًعايم: 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: فُقَبء 

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2 2أػّبي تطجُمُخ: وُُّبء

 %60 %40 00مب55 00مب45 00مب1 - 30مب1 2 4 2إػالَ آٌٍ 

 %100 - 00مب10 00مب15 - - 00مب1 1 1 ِٕهزُخ اٌؼـع

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

ٍ ِزبي اٌؼٍىَ اٌّهٓ ف

 2واٌتىٕىٌىرُب 
 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

)فـٔنُخ  2ٌغخ أرٕجُخ 

 و/أو إٔزٍُقَخ(
 %100 - 00مب5 00مب45 - - 00مب3 2 2

   00ضا375 00ضا375 30ضا4 30ضا4 00ضا16 17 30 يجًىع انطذاضي انثاَي

 *عًم إضافي عٍ طريق انتشاور انطذاضي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:3انطذاضي   

 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي

انحجى 

انطاعي 

 أخري* نهطذاضي

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت
 أضبىعا( 15)

تقييى 

 تًريط
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 10االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 30مب82 30مب67 - 30مب1 00مب3 3 6  3ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 أِىاد واهتقافاد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1اٌىتـؤُه أمبمُخ 

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وهـوتمُٕخ أمبمُخ 
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 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

 %60 %40 00مب55 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إصظبءو اصتّبالد

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2  3إػالَ آٌٍ 
أػّبي تطجُمُخ  

 1اٌىتـؤُه

 1أٌىتـوتمُٕخ

 - %100 30مب27 30مب22 30مب1 - - 1 2

أػّبي تطجُمُخ  

 أِىاد واهتقافاد
 - %100 00مب10 00مب15 00مب1 - - 1 1

 وحذة تعهيى إضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

تطىؿاد رؼَؼح فٍ 

ِزبي اٌهٕؼمخ  

 اٌىهـثبئُخ

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 طبلخ وثُئخ

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

 %100 - 30مب2 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ إٔزٍُقَخ تمُٕخ

     00ضا075 00ضا075 00ضا4 00ضا7 00ضا20 27 00 يجًىع انطذاضي انثانث

 عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاوري * : أخر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
:4طذاضي ان  

  

  

     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 أضبىعا(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 تيىجه
أعًال 

 تطبيقيت
تقييى 

 يطتًر
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 20االرصذة:

 5انًعايم:

00مب3 3 6 ِزنبد اٌّمبػَـ اٌفُقَبئُخ 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 ِٕطك تىافمٍ و تنٍنٍٍ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1 انريس: وث أش

 8االرصذة:

 4انًعايم:

30مب1 2 4 طـق ؿلُّخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 ٔظـَخ اإلشبؿح 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم:

30مب1 2 3 لُبمبد وهـثبئُخ وإٌىتـؤُخ 00مب1 -  30مب37  30مب37   40% 60% 

أػّبي تطجُمُخ: ِزنبد 

 اٌّمبػَـ اٌفُقَبئُخ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

أػّبي تطجُمُخ: ِٕطك تىافمٍ 

 وتنٍنٍٍ
30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: طـق ؿلُّخ 30مب22  30مب27   100 % - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 1رصذة: اال

 1انًعايم: 

ػٍُ اٌتشـَش وػٍُ وظبئف 

 األػضبء
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

30مب1 1 1 تظىَـ طجٍ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

 تمُٕبد اٌتؼجُـ, االػالَ 

 واالتظبي

 
30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

    00ضا075 00ضا075 00ضا5 00ضا6 00ضا20 27 00 انّرابعيجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:5طذاضي ان  
  

  
     

  

 انًىادعُىاٌ  وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  ى انطاعي األضبىعيانحج
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىعا(15)

 أخري*
 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

تقييى 
 يطتًر

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5انًعايم:

00مب3 3 6 تضىُ و تٕظُُ 30مب1  30مب67 -  30مب82   40% 60% 

30مب1 2 4 اٌىتـؤُه ػبِخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:

30مب1 2 4 ِؼبٌزخ اإلشبؿح 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 فُقَبء صُىَخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
  3.1 انريس: وث و

 9االرصذة: 

 5انًعايم:

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ: تضىُ و تٕظُُ 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 - - 1 2 أػّبي تطجُمُخ : إٌىتـؤُه ػبِخ 30مب22  30مب27   100 % - 

30مب1 2 3 إػالَ أٌٍ طجٍ 00مب1 -  30مب37  30مب37   40% 60% 

أػّبي تطجُمُخ:إشبؿح و فُقَبء 
 صُىَخ

30مب1 -  1 2 30مب22  30مب27   100 % - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 3.1 انريس: وث إش

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 ِىربد و تطجُمبد فٍ اٌطت 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

ِظطٍضبد وِؼبَُـ فٍ اٌطت 
 اٌضُىٌ

30مب1 1 1 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

 وحذة تعهيى أفقيت
 3.1انريس: وث أف 

 2االرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 1 1 طُبٔخ ثّنبػؼح اٌىّجُىتـ 30مب22 - -  30مب2   - 100 % 

00ضا6 00ضا20 27 00 انخايصيجًىع انطذاضي  00ضا5      00ضا075 00ضا075 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

:6انطذاضي   
 

 عُىاٌ انًىاد وحذاث انتعهيى

ذة
ص

ألر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىعا(15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

تقييى 
 يطتًر

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  3.2.1انريس: وث أش  

 10االرصذة:
 5انًعايم:

00مب3 3 6 مٍنٍخ االلتٕبء اٌـلٍّ 30مب1  30مب67 -  30بم82   40% 60% 

30مب1 2 4 ِىاػ ػضىَخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 3.2.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:
 4انًعايم:

30مب1 2 4 أرهقح طجُخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

30مب1 2 4 ػالد اإلشبؿاد اٌفقَىٌىرُخ 30مب1  00مب45 -  00مب55   40% 60% 

 هجيتوحذة تعهيى يُ
  3.2انريس: وث و

 9االرصذة: 
 5انًعايم:

 ِشـوع ٔهبَخ اٌطىؿ اٌؼؿامٍ
00مب3 - - 2 4 00مب45  00مب55   100%  - 

 ) فٍ اٌىمظ اٌطجٍ(

أػّبي تطجُمُخ : مٍنٍخ 
 االلتٕبء اٌـلٍّ

30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100%  - 

أػّبي تطجُمُخ : إشبؿح 
 وأرهقح اٌمُبك

30مب1 - - 1 2 30مب22  30مب27   100%  - 

00مب1 - - 1 1 تظُّّبد اٌىتـؤُخ   00مب15  00مب10   100%  - 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
  3.2انريس: وث إش

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

30مب1 1 1 مالِخ فٍ االرهقح اٌطجُخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

30مب1 1 1 ِؼعً فً إٌّظىِبد اٌُِخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت
 . 3.2انريس: وث أف

 1االرصذة:
 1انًعايم: 

30مب1 1 1 اٌّمبوالتُخ وتنُـ اٌّؤمنخ 30مب22 - -  30مب2   - 100% 

     00ضا375 00ضا375 00ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 يجًىع انطذاضي انّطادش

  أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  356قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "فنوف تشكيمية" "فنوف"، شعبة "فنوف بصرية" 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99وف رقـ بمقتضى القان -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .لمعّدؿا والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 

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

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .سيرىايا وتنظيميا و تمياميا وتشكيم ويحدد

الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الميسانس وشيادة الماستر

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2015 جويمية  30المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -
  ."فنوف"ليسانس ميداف 

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة 2015 في جويمية  30المؤرخ  503القرار رقـ وبمقتضى  -
 ."فنوف بصرية"، تخصص "فنوف تشكيمية" ليسانس في ميداف "فنوف"، فرع

 17المرئي بتاريخ  وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف" المنعقد عبر التحاضر -
 .2021جواف 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"فنوف بصرية"، تخصص "فنوف  الميسانس في ميداف "فنوف"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 تشكيمية"، طبقا لممحق ىذا القرار.

 30المؤرخ في  503والقرار رقـ 2015 جويمية  30المؤرخ في  501رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 ، المذكوريف أعاله.2015جويمية 
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يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 .ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 لبحث العمميوزير التعميـ العالي وا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس  2022مارس  08المؤرخ في  356ممحق القرار رقـ 
 وف"، شعبة "فنوف بصرية"، تخصص "فنوف تشكيمية""فن ميداف

 

 2 طذاضيان
  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 ضيتوحذة تعهيى أضا
 1.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 7انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 4 5 اٌفٓ اٌمؼَُ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 اٌّنـس اٌمؼَُ

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.2.2 انريس: وث أش 

 8: األرصذة

 7انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 ِجبػئ اٌّىمُمً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 ٌنُّٕب اٌظبِتخا

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2انريس: وث و 

 9: األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 ِٕهزُخ ػبِخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 1ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.2انريس: وث إش 

 2: األرصذة

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 1مُىٌىرُب اٌفٓ مى

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌزّبي

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 1ٌغخ أرٕجُخ 

30مب1 - 1 1 1إػالَ آٌٍ   - %100 - 00مب21 - 

     00ضا41 00ضا170  00ضا6 00ضا20 15 30 1يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2طذاضي ان

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 9: األرصذة

  8انًعايم:

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 4 5 ضؼَجاٌفٓ اٌ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌّنـس اٌضؼَج

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌّىمُمً اٌضؼَخخ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌنُّٕب إٌبطمخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 اٌجضج ِٕهزُخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 2ٌغخ ػـثُخ 
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 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 3انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 2مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

00مب3  - 1 1 ِجبػئ فٓ اٌـمُ   - %100 00مب21 00مب42 - 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 1 1 2ٌغخ أرٕجُخ 

30مب1 - 1 1 2إػالَ آٌٍ   - %100 - 00مب21 - 

     00ضا60 00ضا194 - 00ضا9 00ضا21 15 30 2يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3  طذاضيان

 

 ٌ انًىادعُىا وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)
 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 ؿمُ طجُؼخ طبِتخ

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 تصوٌر بألوان مائٌة

 وحذة تعهيى أضاضيت

1.2.1انريس: وث أش   

8:األرصذة  

6انًعايم:   

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 فٓ ػظـ إٌهضخ

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 اٌغـافُقَ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 6انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 3 4 ِٕهزُخ  اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 1 2 ٌغخ ػـثُخ 

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 3 اٌتظىَـ اٌفىتىغـافٍ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2: انًعايم

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 تشـَؼبد فُٕخ

 أفقيت وحذة تعهيى

 2.1أف  انريس: وث

 1: االرصذة

 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1  1  انفوغرافٌا  - %100 - 00مب21 - 

30مب1 - 1 1  1    لغة أجنبٌة  - %100 - 00مب21 - 

   00ضا84 00ضا006  00ضا20 00ضا20 12 00 0يجًىع انطذاضي 
ري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4  طذاضيان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع(14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 رةيطتً
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 ؿمُ ِٕبظـ طجُؼُخ

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 تظىَـ ثبألوـٍَُه

 وحذة تعهيى أضاضيت

1.1.1انريس: وث أش   

7:األرصذة  

8انًعايم:   

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 ؼبطـفٓ صؼَج وِ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 إٌّظىؿ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 8:األرصذة

 5انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 2 3 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 صزُ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 2 ٌغخ ػـثُخ 
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 اضتكشافيتوحذة 
 1.1إش  انريس: وث

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 إٌمؼ اٌفٍٕ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 1 1 ػٍُ اٌّتبصف

 األفقيتوحذة تعهيى 
 1.1أف  انريس: وث

   1 :األرصذة

 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1  2    انفوغرافٌا  - %100 - 00مب21 - 

30مب1 - 1 1  2 لغة أجنبٌة  - %100 - 00مب21 - 

     00ضا42 00ضا336 - 00ضا21 00ضا21 12 00 4يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5 طذاضيان

   

  

     

  

 ذة انتعهيىوح
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة
 9انًعايم:  

 %60 %40 00اس21 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 5 ؿمُ تشجُهٍ
 %60 %40 00سا21 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 5 تظىَـ ثؤٌىاْ فَتُخ

 %60 %40 00سا21 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 4 ٔضج
 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 4 تشـَش فٍٕ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.0انريس: وث و 

 8االرصذة: 
 5 انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 2 3 ِٕهزُخ اٌجضج

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 2 3 وـوِبتُقَ) تٍىَٓ(

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 1 2 ٌغخ ػـثُخ
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.0انريس: وث إش 
 1 االرصذة:
 1انًعايم: 

 أعاللُبد اٌّهٕخ
 

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 1 1

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 عظ ػـثٍ 

 أفقيتوحذة تعهيى 
 2.0أف انريس: وث 

 1 االرصذة:
 1 انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 أٔفىغـافُب

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 ٌغخ أرٕجُخ 

   00سا60 00ضا025  00سا20 00سا09 12 00 5انطذاضي يجًىع 
 اورأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتش

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6  طذاضيان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 ضيتوحذة تعهيى أضا
 1.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 21انًعايم: 

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 4 اٌفٓ اٌتشىٍٍُ فٍ اٌزقائـ
 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 5 تضًٍُ األػّبي اٌفُٕخ

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 3 5 دِّّٕٕب
 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 3 4 فٍنفخ اٌفٓ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.0انريس: وث و 

 9 االرصذة:
 6 انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 2 3 ِٕهزُخ ِتغظظخ
تـثض تىىٍَٕ أو أزبف 
 ِؾوـح أو أزبف ِشـوع

 - %100 00سا21 00سا 21 - 30سا1 - 2 3

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 2 3 ٌغخ ػـثُخ
 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 1.0: وث إش انريس
 2 االرصذة:
 2 انًعايم:

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 1 1 مُُّىٌىرُب اٌظىؿح

 أفقيتوحذة تعهيى 
 1.0أف انريس: وث 

 1 االرصذة:
 1 انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 أٔفىغـافُب

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 1 1 ٌغخ أرٕجُخ

   00سا21 00ضا057  00سا 21 00سا 20 12 00 6يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  357قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية دراسات سينمائية"تخصص " "فنوف"، شعبة "فنوف بصرية" 

 

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

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

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

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

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26في  المؤرخ 75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد
الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الميسانس وشيادة الماستر
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2015 جويمية  30رخ في المؤ  501وبمقتضى القرار رقـ  -

  .ليسانس ميداف "فنوف"
الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2015جويمية  30المؤرخ في  504وبمقتضى القرار رقـ  -

 ."فنوف العرض"، تخصص "دراسات سينمائية" ليسانس في ميداف "فنوف"، فرع
 17وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف"  المنعقد عبر التحاضر المرئي  بتاريخ  -

 .2021جواف 
 ي ػقػػػػػّرر

"فنوف بصرية"، تخصص "دراسات  الميسانس في ميداف "فنوف"،  شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل :المادة األولى
 ر.طبقا لممحق ىذا القرا سينمائية"،

 30المؤرخ في  504والقرار رقـ 2015 جويمية  30المؤرخ في  501رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.، 2015جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ىذا القرار الذؼ سينشر

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس  2022مارس  08المؤرخ في  357ممحق القرار رقـ 
 "فنوف"، شعبة "فنوف بصرية"، تخصص "دراسات سينمائية" ميداف

 

 2  طذاضيان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع(14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 7انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 4 5 اٌفٓ اٌمؼَُ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 اٌّنـس اٌمؼَُ

 ضيتوحذ تعهيى أضا
 1.2.2انريس: وث أش 

 8: األرصذة

 7انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 ِجبػئ اٌّىمُمً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌنُّٕب اٌظبِتخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2انريس: وث و 

 9: األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 ِٕهزُخ ػبِخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 1ُخ ٌغخ ػـث

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.2انريس: وث إش 

 2: األرصذة

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 1مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌزّبي

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 1جُخ ٌغخ أرٕ

30مب1 - 1 1 1إػالَ آٌٍ   - %100 - 00مب21 - 

 00ضا42 00ضا170  00ضا6 00ضا20 15 30 1يجًىع انطذاضي 
  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2  طذاضيان
     

 

  

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 يتحاٌا

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 9: األرصذة

  8انًعايم:

 %100 - 00مب21 00مب21 -  30مب1 4 5 ضؼَجاٌفٓ اٌ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌّنـس اٌضؼَج

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌّىمُمً اٌضؼَخخ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌنُّٕب إٌبطمخ

 جيتوحذة تعهيى يُه
 1.2انريس: وث و 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 اٌجضج ِٕهزُخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 2ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 3انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 2مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

00مب3  - 1 1 ِجبػئ فٓ اٌـمُ   - %100 00مب21 00مب42 - 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 30مب1 1 1 2ٌغخ أرٕجُخ 
 

 %100 - 00مب21 00مب21 -

30مب1 - 1 1 2إػالَ آٌٍ   - %100  00مب21 - 

 00ضا9 00ضا21 15 30 2يجًىع انطذاضي 
 

     00ضا63 00ضا194
في ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضا  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 0  طذاضيان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 اٌحإيت

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 22االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 3 6 نظرٌات السٌنما

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 مبادئ اإلخراج السٌنمائً

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 7:األرصذة

 6انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 -  30مب1 3 3 سٌنماسٌمٌولوجٌا ال

 %60 %40  00مب63 - 00مب3 30مب1 3 4 التمثٌل السٌنمائً 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 8انًعايم: 

  %100 00مب21 00مب21 - 30مب1  5 5 ِٕهزُخ  اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 ٌغخ ػـثُخ

 اضتكشافيتيى وحذة تعه

 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 1 1 اٌنُّٕب واٌفٕىْ األعـي 

 أفقيت وحذة تعهيى

 2.1أف  انريس: وث

 1: االرصذة

 1انًعايم: 

 - %100 00مب21 00مب21 - 30مب1 - 1 1 1  انفوغرافٌا

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 1    لغة أجنبٌة

   00ضا105 00ضا273  00ضا10 00ضا09 23 00 0يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4  طذاضيان

  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع(14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1انريس: وث أش 

 22االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 3 6 ٔظـَخ اٌفٍُُ

 %60 %40 00مب21 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌتـوُت اٌنُّٕبئٍ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 7:األرصذة

 6انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 3 اٌتضًٍُ اٌفٍٍُّ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 أٔىاع اٌفٍُُ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9:األرصذة

 7انًعايم: 

 - %100 00مب21 00مب21 - 30مب1  4 5 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 ٌغخ ػـثُخ

 اضتكشافيتوحذة 

 1.1 إش انريس: وث

 2االرصذة: 

 0انًعايم: 

 - 30مب1 30مب1 3 1 ِىمُمً تظىَـَخ
 00مب42

 

 
 00مب21

 
40% 60% 

 األفقيتوحذة تعهيى 

 1.1 أف انريس: وث

   1 :األرصذة

 1انًعايم: 

 - %100 00مب21 00مب21 - 30مب1 - 1 1  2    انفوغرافٌا

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1  2 لغة أجنبٌة

     00ضا105 00ضا170  00ضا20 00ضا09 14 00 4يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5 طذاضيان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 اضبىع( 14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.0انريس: وث أش 

 27: االرصذة

 26انًعايم:  

 %60 %40 00سا21 00سا 42 - 30سا1 30سا1 4 5 فٓ وتبثخ اٌنُٕبؿَى

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 4 5 ِؼاؿك اإلعـاد اٌنُّٕبئٍ

 %60 %40 00سا21 00سا 63 - 30سا1 30سا1 4 3 اٌتظىَـ اٌنُّٕبئٍ

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 4 4 إٌمؼ اٌنُّٕبئٍ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.0انريس: وث و 

 09االرصذة: 
 07 انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 4 5 جضج اٌؼٍٍِّٕهزُخ اٌ

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 3 4 ٌغخ ػـثُخ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.0انريس: وث إش 

 01 االرصذة:
 04انًعايم: 

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 2 1 اٌتشـَؼبد اٌفُٕخ

 30سا1 2 1 مىمُىٌىرُب اٌنُّٕب
- 

 00سا 21 -
- - 

100% 

 أفقيتهيى وحذة تع
 2.0أف انريس: وث 

 01االرصذة:
 01انًعايم:

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 تـرّخ

 1 1 أٔفىغـافُب
- 

  %100 00سا21 00سا 21 - 30سا1

   00سا63 00ضا025  00سا21 00سا20 19 00 5يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6 طذاضيان

        

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

(14 

 اضبىع(

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 21انًعايم:  

 - %100 00سا21 00سا 42 - 00سا3 - 4 6 اٌتـوُت اٌنُّٕبئٍ

 %60 %40 - 00سا 42 - 30سا1 30سا1 4 6 اٌّؼاؿك اٌنُّٕبئُخ

 %60 %40 00سا21 00سا 21 - 30سا1 30سا1 4 6 تبؿَظ اٌنُّٕب اٌزقائـَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.0 انريس: وث و 

 09االرصذة:
 20 ًعايم:ان

 %100   00سا 21 - - 30سا1 3 3 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

تـثض تىىٍَٕ أو إٔزبف 

 ِشـوع
  %100 00سا21 00سا 42 - 00سا3  4 4

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 3 2 ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.0انريس: وث إش 

 02االرصذة:
 00انًعايم:

 %100 - 00سا21 00سا 21 - - 30سا1 3 1 مُىىٌىرُب اٌنُّٕب

 أفقيتوحذة تعهيى 
 1.0أف انريس: وث 

 01االرصذة:
 01 انًعايم:

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا1 1 1 تـرّخ

 - %100 - 00سا 21 - 30سا1 - 1 1 أٔفىغـافُب

 27 00 6يجًىع انطذاضي 
09 

 00سا

09 

 00سا
   00سا84 00ضا151 

 نتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميداف شيادة الميسانس في يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  358قػػرار رقـ 
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية تخصص "فف التصميـ" "فنوف"، شعبة "فنوف بصرية" 

 

 والبحث العممي، إّف وزير التعميـ العالي
 

المتضّمف و  1999أبريل سنة  4الموافق  1419ذؼ الحجة عاـ  18المؤّرخ في  05-99بمقتضى القانوف رقـ  -
 .القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ

 2021يوليو سنػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المػؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعّدؿ لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،وا

 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426عاـ رجب  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .كتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدو 

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

 لمميداف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم دديحو 

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2013جويمية  28المؤرخ في  502وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "فنوف"، المعّدؿ

ادة الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شي 2014جويمية  15المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -
 .الميسانس وشيادة الماستر

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  610وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."فنوف بصرية"، تخصص " تصميـ" ليسانس في ميداف "فنوف"، فرع

ـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات الذؼ يحدد برنامج التعمي 2015 جويمية  30المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -
  .ليسانس ميداف "فنوف"

 17وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف"  المنعقد عبر التحاضر المرئي  بتاريخ  -
 .2021جواف 

 ي ػقػػػػػّرر
 ، تخصص "فف التصميـ"،الميسانس في ميداف "فنوف"، "فنوف بصرية" شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:

 طبقا لممحق ىذا القرار.
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 30المؤرخ في  501و القرار رقـ  2014جويمية  24المؤرخ في  610رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.، 2015جويمية 

كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف،  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس  2022مارس  08المؤرخ في  358ممحق القرار رقـ 
 "فنوف"، شعبة "فنوف بصرية"، تخصص " فف التصميـ" ميداف

 

 2  طذاضيان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 اعي األضبىعيانحجى انط
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 7انًعايم: 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 4 5 اٌفٓ اٌمؼَُ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 اٌّنـس اٌمؼَُ

 وحذ تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 8: األرصذة

 7انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 ِجبػئ اٌّىمُمً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌنُّٕب اٌظبِتخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9: األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 ِٕهزُخ ػبِخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 1ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 2: األرصذة

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 1مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌزّبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2وث أف انريس: 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 1ٌغخ أرٕجُخ 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 1إػالَ آٌٍ 

 00ضا42 00ضا170  00ضا6 00ضا20 15 30 1يجًىع انطذاضي 
  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2  طذاضيان

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(14 

 أضبتع(

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 يتحاٌا

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 9: األرصذة

  8انًعايم:

 %100 - 00مب21 00مب21 - - 30مب1 4 5 ضؼَجاٌفٓ اٌ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌّنـس اٌضؼَج
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 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌّىمُمً اٌضؼَخخ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 4 اٌنُّٕب إٌبطمخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 اٌجضج ِٕهزُخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 2ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 3انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 2مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 - %100 00مب21 00مب42 - 00مب3  - 1 1 ِجبػئ فٓ اٌـمُ 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100  00مب21 00مب21 - - 30مب1 1 1 2ٌغخ أرٕجُخ 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 2إػالَ آٌٍ 

 00ضا9 00ضا21 15 30 2يجًىع انطذاضي 
 

     00ضا63 00ضا194
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3طذاضي ان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع(14)

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 تيىجه

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 يتحاٌا

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 6 اٌىـووٍ

 %60 %40 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 السٌرامٌك

 وحذة تعهيى أضاضيت
1.2.1 انريس: وث أش   

8:األرصذة  

4انًعايم:   

 %60 %40 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 ؿمُ تمٍٕ

 %60 %40 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 تبؿَظ األحبث واٌتظُُّ اٌؼاعٍٍ 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1 انريس: وث و 

 9االرصذة:

 5انًعايم: 

 %100 - 00مب21 -  30مب1 2 3 ِٕهزُخ  اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %60 %40 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 تؼجُـ ثالمتُىٍ 

 %100 - 00مب21 - - 30مب1 1 2 غخ ػـثُخٌ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.1انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

30مب1 - 1 1 فن االسترجاع المعاصر  - %100 00مب21 - 

 أفقيت وحذة تعهيى
 2.1أف  انريس: وث

 1: االرصذة

 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1  1  انفوغرافٌا  - %100 00مب21 - 

 %100  00مب21 - - 30مب1 1 1  1    بٌةلغة أجن

   00ضا025  00ضا20 00ضا21 27 00 0يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4طذاضي ان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
اعي انط

 نهطذاضي 

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 5انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 6 وؿشخ اٌـمُ اٌُؼوٌ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌـمُ اٌتمٍٕ
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 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8:األرصذة

 4انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 فعـفخ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 تؼشُك اٌقربد

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 9:األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 تؼجُـ ثالمتُىٍ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 2 ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة 

 1.1إش  انريس: وث

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 ػٍُ اٌنُبصخ

 األفقيتوحذة تعهيى 

 1.1أف  انريس: وث

   1 :األرصذة

 1انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1  2    فوغرافٌاان

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1  2 لغة أجنبٌة

      00ضا025  00ضا20 00ضا21 27 00 4يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5  ضذاضي
     

 

  

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(15 

 اضبىع(

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 9انًعايم:  

 %60 %40 - 00مب42  - 30مب1 30مب1 3 6 هٕؼمٍؿمُ 

 %60 %40 - 00مب 42 - 30مب1 30مب1 2 4 تظُُّ غـافُىٍ

30مب1 30مب1 2 4 تظُُّ ػاعٍٍ  %60 %40 - 00مب42 - 

30مب1 30مب1 2 4 تظُُّ األشُبء  %60 %40 - 00مب42  - 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.0انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

 %100  - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ُخ  ِتغظظخِٕهز

 %60 %40 - 00مب42  - 30مب1 30مب1 2 4 تـثُخ فُٕخ  تشىٍُُخ

 %100 - - 00مب 21 - - 30مب1 1 2 لغة عربٌة

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.0انريس: وث إش 

  2االرصذة:
 2انًعايم: 

30مب1 - 1 1 اٌفنبػ وأعاللُبد اٌؼًّ  - %100 - 00مب21 - 

 افقيتوحذة تعهيى  
 2.0 أفانريس: وث 

 1 االرصذة:
 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1 فرنسٌة         - %100 - 00مب21 - 

 %100  - 00مب21 - - 30مب1 1 1 انفوغرافٌا

    00ضا025  00ضا20 00ضا21 27 00 5يجًىع انطذاضي 
رأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاو  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
        6 ضذاضي

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 يتوحذة تعهيى أضاض
 10انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 9انًعايم:  

 %60 %40 - 00مب42  - 30مب1 30مب1 3 6 اٌفنُفنبء

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 2 4 تصمٌم غرافٌكً

30مب1 30مب1 2 4 تصمٌم معماري  %60 %40 - 00مب42 - 

30مب1 30مب1 2 4 اٌفـَنىى  %60 %40 - 00مب42  - 
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 وحذة تعهيى يُهجيت
 10انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ِٕهزُخ  ِتغظظخ

 %60 %40 - 00مب42  - 30مب1 30مب1 2 4 تـثُخ فُٕخ  تشىٍُُخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 2 لغة عربٌة

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 10انريس: وث إش 

  2االرصذة:
 2انًعايم: 

 تـثض تىىٍَٕ أو

 ِشـوع تغـد
30مب1 - 1 1  - %100 - 00مب21 - 

 افقيتوحذة تعهيى 
 10 أفانريس: وث 

 1 االرصذة:
 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1 فرنسٌة  - %100 - 00مب21 - 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 - نفوغرافٌاأ

    00ضا025  00ضا20 00ضا21 27 00 6يجًىع انطذاضي 
طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  359قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "فنوف"، شعبة "فنوف العرض"  تخصص "دراسات مسرحية" 
 

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

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

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

 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11ي المؤرخ ف 299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

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

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد ميدافلم
الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لنيل شيادة  2014جويمية  15المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -

 .الميسانس وشيادة الماستر
لشيادات  الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ 2015 جويمية  30المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -

  .ليسانس ميداف "فنوف"
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الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس 2015 جويمية  30المؤرخ  502وبمقتضى القرار رقـ  -
 ."فنوف العرض "، تخصص "فنوف درامية" في ميداف "فنوف"، فرع

 17قد عبر التحاضر المرئي  بتاريخ وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف"  المنع -
 .2021جواف 

 ي ػقػػػػػّرر
 

"فنوف العرض"، تخصص  الميسانس في ميداف "فنوف"، شعبة شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. "دراسات مسرحية "،

 30المؤرخ في  502والقرار رقـ  2015جويمية  30المؤرخ في  501رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.، 2015جويمية 

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 08 فيزائر حرر بالج

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 شيادة الميسانس  التعميـ لنيلبرنامج الذي يحدد  2022مارس  08المؤرخ في  359القرار رقـ   ممحق

 "فنوف"، شعبة "فنوف العرض" تخصص "دراسات مسرحية" في ميداف
 

 2 طذاضيان
  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييى َىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
ال أعً

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 7انًعايم: 

ِؼاؿك اٌفٓ اٌتشىٍٍُ 

 مُىٍالاٌى
 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 4 5

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌّنـس اٌمؼَُ

 وحذ تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 8: األرصذة

 7انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 ِجبػئ اٌّىمُمً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌنُّٕب اٌظبِتخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 9: األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ِٕهزُخ ػبِخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 3 ِظطٍضبد فُٕخ ػبِخ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 

 2.2انريس: وث إش 

 2: األرصذة

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 1مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌزّبي

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 1ٌغخ أرٕجُخ 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 1إػالَ آٌٍ 

 00ضا03 00ضا170  00ضا6 00ضا20 15 30 1يجًىع انطذاضي 
  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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   2 طذاضيان
 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 9: األرصذة

  8انًعايم:

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 4 5 اتزبهبد اٌفٓ اٌضؼَج 

اٌّنـس اٌضؼَج 
 واٌتُبؿاد اٌّؼبطـح

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.2.2انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌّىمُمً اٌضؼَخخ

 %60 %40  00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌنُّٕب إٌبطمخ

 يتوحذة تعهيى يُهج
 2.1.2انريس: وث و 

 0االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 اٌجضج ِٕهزُخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1.2انريس: وث و 

 0االرصذة: 

 1انًعايم: 

صنت )ِظطٍضبد فُٕخ 
 )اٌتغظض

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 3يم: انًعا

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 2مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

00مب3  - 1 1 وؿشخ فُٕخ صـح  - %100 30مب1 00مب42 - 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 1 1 2ٌغخ أرٕجُخ 

30مب1 - 1 1 2إػالَ آٌٍ   - %100 - 00مب21 - 

     30ضا04 00ضا194  00ضا9 00ضا21 15 30 2ًىع انطذاضي يج
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3 طذاضيان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىع( 14)
 أخري*

 ييىانتقَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 نظرٌة الدراما

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 4 3 اٌنُٕىغـافُب

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.2انريس: وث أش 

 20:األرصذة

 8انًعايم: 

 %60 %40 30مب1 00مب63 - 00مب3 30مب1 4 5 فن التمثٌل

 %60 %40 30مب1 00مب63 - 00مب3 30مب1 4 5 فن اإلخراج

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 8االرصذة:

 6انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1  3 4 منهجٌة البحث العلمً

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 لغة عربٌة

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.1انريس: وث إش 

 1االرصذة: 

 5انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 1 سٌمٌولوجٌا العرض

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 2 1  اٌّنـصٍ ػٍُ اٌزّبي

 أفقيت وحذة تعهيى
 2.1أف  انريس: وث

 1: االرصذة

 1انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 إعالم اآللً

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 لغة أجنبٌة

   00ضا06 00ضا006  00ضا20 00ضا20 23 00 0يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  4  طذاضيان
  

  

     

  

 عُىاٌ انًىاد ىوحذة انتعهي

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.1انريس: وث أش 

 22االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب63 - 00مب3 30مب1 3 5 السٌنوغرافٌا

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 3 نظرٌة الدراما

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 7:األرصذة

 6انًعايم: 

 %60 %40  00مب63 - 00مب3 30مب1 3 5 فن التمثٌل

 %60 %40 - 00مب63  00مب3 30مب1 3 5 فن اإلخراج

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1انريس: وث و 

 9:صذةاألر

 7انًعايم: 

 30مب1 00مب21 - 30مب1 - 3 4 منهجٌة البحث العلمً
100% 

 
- 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 4 لغة عربٌة

 اضتكشافيتوحذة 
 1.1إش  انريس: وث

 2االرصذة: 

 0انًعايم: 

اٌتؤٌُف اٌّىمُمٍ وفٓ 
 اٌؼـع اٌّنـصٍ

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 3 1

ب ثؼؼ اٌؼؿاِبتىؿرُب وِ
 اٌؼؿاِب

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1

 األفقيتوحذة تعهيى 
 1.1أف  انريس: وث

   1 :األرصذة

 1انًعايم: 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 إعالم اآللً

 - %100  00مب21 - 30مب1 - 1 1 لغة أجنبٌة

 00ضا00 00ضا057  00ضا25 00ضا20 15 00 4يجًىع انطذاضي 
  

 م إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : عً
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 5 طذاضيان
 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 اضبىع(14)

 أخري*

 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 حاٌايت

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.0انريس: وث أش 

 10: االرصذة

 8انًعايم:  

 %60 %40 - 00سا 63 - 00سا03 30سا01 4 5 فن التمثٌل

 %60 %40 - 00سا 63 - 00سا03 30سا01 4 5 فن اإلخراج

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.0انريس: وث أش 

 8: االرصذة

 8انًعايم:  

 %100 - 30سا01 00سا 21 - - 30سا01 4 3 المسرح العربً

نقد مسرحً حدٌث 
 ومعاصر

 %100 - 30سا01 00سا 21 - - 30سا01 4 5

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2.0انريس: وث و 

 0االرصذة: 
 0 انًعايم:

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا01 4 4 منهجٌة البحث العلمً

 %60 %40 30سا01 00سا 42 - 30سا01 30سا01 3 3   اٌؼـثٍ   اٌّنـس

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2.0انريس: وث و 

 7االرصذة: 
 7 انًعايم:

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا01 3 2 لغة عربٌة

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.0انريس: وث إش 

 2 االرصذة:
 2انًعايم: 

التشرٌعات الفنٌة فً 
 الجزائر

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا01 1 1

 أفقيتوحذة تعهيى 
 2.0أف انريس: وث 

  1االرصذة:
 1انًعايم:

 %100 - - 00سا 21 - - 30سا01 1 1 تـرّخ

 - %100 - 00سا 21  30سا01 - 1 1 إػالَ آٌٍ

   00سا04 00ضا025  00سا09 00سا20 19 00 5يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 6دش انطا طذاضيان
 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 
 امجىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.0انريس: وث أش 

 8: االرصذة

 8انًعايم:  

30سا01 4 4 المسرحًتحلٌل الخطاب  30سا01  00سا42 -   - 40% 60% 

30سا01 4 4 المسرح الجزائري 00سا21 - -   %100 - 30سا01 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.0انريس: وث أش 

 20: االرصذة

 8انًعايم:  

30سا01 4 5 فن التمثٌل 00سا03  00سا63 -   - 40% 60% 

30سا01 4 5 فن اإلخراج 00سا03  00سا63 -   - 40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1.0انريس: وث و 

 6االرصذة:
 6 انًعايم:

 - %100 - 00سا21 - 30سا01 - 3 3 منهجٌة البحث العلمً

تربص تكوٌنً أو إنجاز 

 مشروع
 - %100 30سا01 00سا42 - 00سا03 - 3 3

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1.0انريس: وث و 

 0االرصذة:
 1 انًعايم:

30سا01 2 3 تعلٌمٌة المسرح  %100 - - 00سا21 - - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.0انريس: وث إش 

 2االرصذة:
 2 انًعايم:

 1 1 اٌّنـصٍ اإلٔتبد
 
30سا01  

 
 %100 - - 00سا21 - -

 أفقيتوحذة تعهيى 
 1.0أف انريس: وث 

  1 االرصذة:
 1 انًعايم:

 %100 - - 00سا21 - - 30سا01 1 1 تـرّخ

 - %100 - 00سا21 - 30سا01 - 1 1 إػالَ آٌٍ

00سا 20 27 00 6يجًىع انطذاضي  00سا 20     00سا00 00ضا006  

ػًّ إضبفٍ مؼامٍ ػٓ طـَك اٌتشبوؿأخري * :   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ي ميدافشيادة الميسانس ف يحدد برنامج التعميـ لنيل ،2022 مارس 08مؤرخ في  360قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "فنوف"، شعبة "فنوف العرض"  تخصص "دراسات موسيقية" 
 

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

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

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

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

   .يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
 2008غشت سنة  19الموافق  1429باف عاـ شع 17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهو 
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 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .لبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وا

لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةوالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم ويحدد

ل شيادة الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "فنوف" لني 2014جويمية  15المؤرخ في  496وبمقتضى القرار رقـ  -
 يادة الماستر.الميسانس وش

الذؼ يحدد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة  2014جويمية  24المؤرخ في  613 رقـوبمقتضى القرار  -
 ف العرض"، تخصص "دراسات موسيقية"."فنو  ليسانس في ميداف "فنوف"، فرع

رؾ لشيادات دؼ المشتالذؼ يحدد برنامج التعميـ القاع 2015 جويمية  30المؤرخ في  501وبمقتضى القرار رقـ  -
 ليسانس ميداف "فنوف".

 17وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "فنوف"  المنعقد عبر التحاضر المرئي  بتاريخ  -
 ،2021جواف 

 ي ػقػػػػػّرر
 

تخصص "فنوف العرض"،  الميسانس في ميداف "فنوف"، شعبة شيادة يحدد برنامج التعميـ لنيل المادة األولى:
 طبقا لممحق ىذا القرار. "دراسات موسيقية"،

 30المؤرخ في  501والقرار رقـ   2014جويمية  24المؤرخ في  613رقـ  تمغى جميع أحكاـ القرار :2المادة 
 المذكوريف أعاله.، 2015جويمية 

، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 08 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 شيادة الميسانس  التعميـ لنيلالذي يحدد برنامج  2022مارس  08المؤرخ في  360القرار رقـ   ممحق
 "فنوف"، شعبة "فنوف العرض" تخصص "دراسات موسيقية" في ميداف

 

 2 طذاضيان
  

  
     

  

صي عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى
نر

ا
ذ

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 
 نهطذاضي 

(14 
 أمجىع(

 أخري*

 انتقييى َىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 7انًعايم: 

ِؼاؿك اٌفٓ اٌتشىٍٍُ 
 مُىٍالاٌى

 %100 - 30بم1 00مب21 - - 30مب1 4 5

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌّنـس اٌمؼَُ

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.2.2انريس: وث أش 

 8: األرصذة

 7انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 ِجبػئ اٌّىمُمً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌنُّٕب اٌظبِتخ
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 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 9: األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ِٕهزُخ ػبِخ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 3 ِظطٍضبد فُٕخ ػبِخ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.2انريس: وث إش 

 2: األرصذة

 4انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 1مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 %100 - 30مب1 00بم21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌزّبي

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 1 1 1ٌغخ أرٕجُخ 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 1إػالَ آٌٍ 

 00ضا03 00ضا170  00ضا6 00ضا20 15 30 1يجًىع انطذاضي 
  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   2 طذاضيان
 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*
 انتقييىَىع 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2ريس: وث أش ان

 9: األرصذة

  8انًعايم:

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 4 5 اتزبهبد اٌفٓ اٌضؼَج 

اٌّنـس اٌضؼَج واٌتُبؿاد 
 اٌّؼبطـح

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5

 وحذ تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 9االرصذة: 

 8انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌّىمُمً اٌضؼَخخ

 %60 %40  00مب42 - 30مب1 30مب1 4 5 اٌنُّٕب إٌبطمخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1.2انريس: وث و 

 0االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 اٌجضج ِٕهزُخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1.2انريس: وث و 

 0االرصذة: 

 1انًعايم: 

صنت )ِظطٍضبد فُٕخ 
 )اٌتغظض

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.2انريس: وث إش 

 2االرصذة: 

 3انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 2مىمُىٌىرُب اٌفٓ 

 - %100 30مب1 00مب42 - 00مب3  - 1 1 وؿشخ فُٕخ صـح

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2: األرصذة

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب1 00مب21 - - 30مب1 1 1 2جُخ ٌغخ أرٕ

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 2إػالَ آٌٍ 

     30ضا04 00ضا194  00ضا9 00ضا21 15 30 2يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 0طذاضي ان

 

 عُىاٌ انًىاد انتعهيىوحذة 

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىع( 14)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.1انريس: وث أش 

 9: االرصذة

 6انًعايم:  

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 تبؿَظ اٌّىمُمً اٌؼـثُخ

سماع و تحلٌل الموسٌقى 
 الغربٌة

 %60 %40 00مب22 00مب63 - 00مب3 30مب1 3 5
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 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.1انريس: وث أش 

 9: االرصذة

 6انًعايم: 

اٌؼـوع و ِىمُمً 

 اٌشؼـ
 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4

ٔظـَبد اٌّىمُمً 

 )طىٌفبد(
 %60 %40 00مب22 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 4 انًعايم:

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 ِٕهزُخ  اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 4 ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.1انريس: وث إش 

 2 االرصذة:

 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 ُخِظطٍضبد ِىمُم

 أفقيتوحذة تعهيى 
 2.1أف انريس: وث 

 2االرصذة:
 1 انًعايم:

30مب1 - 2 1  إعالم آلً   - %100 - 00مب21 - 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1  لغة فرنسٌة

00ضا21 11 00 3يجًىع انطذاضي     00ضا44 00ضا315  00ضا9 

ٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاضي ع  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4 طذاضي ان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

يم
عا

نً
ا

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 

(14 

 أمجىع(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 ة تعهيى أضاضيتوحذ

 2.1.1انريس: وث أش 

 20االرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 تبؿَظ اٌّىمُمً اٌؼـثُخ

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 ػٍُ اِالد اٌّىمُمُخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

1.1.1انريس: وث أش   

7:األرصذة  

8انًعايم:   

غٕبء و ِىمُمً ػـثُخ 

 ضبد()ِىش
 %60 %40 00مب22 00مب63 - 00مب3 30مب1 3 5

ٔظـَبد اٌّىمُمً 

 )طىٌفبد(
 %60 %40 00مب22 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 8:األرصذة

 5انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 5 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 3 ٌغخ ػـثُخ 

 اضتكشافيتوحذة 

 1.1إش  انريس: وث

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 ػٍُ اٌظىد

ِظطٍضبد ِىمُمُخ 

 ػـثُخ
 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1

 األفقيتوحذة تعهيى 

 1.1أف  انريس: وث

   1 :األرصذة

 1انًعايم: 

30مب1 - 1 1  2إعالم آلً   - %100 - 00مب21 - 

30مب1 - 1 1  2لغة فرنسٌة   - %100 - 00مب21 - 

     00ضا44 00ضا025 - 00ضا10 00ضا21 12 00 4يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 5ضذاضي 
        

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
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يم
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ً

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى 

انطاعي 

 نهطذاضي 
(14 

 أمجىع(

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 21انًعايم:  

 %60 %40  00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 علم اآلالت الموسٌقٌة

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 طبوع ومقامات الموسٌقى

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 نظرٌات تجانس الصوت 

تحلٌل األنواع الموسٌقٌة 
 العربٌة 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.0انريس: وث و 

 9االرصذة: 
 5 انًعايم:

ؼٍٍِّٕهزُخ اٌجضج اٌ  %100 - - 00مب21 - - 30مب1 3 5 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 4 ٌغخ ػـثُخ

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.0انريس: وث إش 

  2 االرصذة:
 1انًعايم: 

 %100 - - 00مب21 - - 30مب1 2 1 اٌّىمُمً و اٌّزتّغ

 أفقيتوحذة تعهيى 
 2.0أف انريس: وث 

 1 االرصذة:
 1 انًعايم:

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 ٌغخ فـٔنُخ 

30مب1 - 1 1 إػالَ آٌٍ  - %100  00مب21 - 

   - 00ضا170 - 00ضا9 00ضا10 12 00 5يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6 طذاضيان

        

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

نر
ا

يذ
ص

 

يم
عا

نً
ا

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 
 أضبىع(14)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت
أعًال 

 تطبيقيت
يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.0انريس: وث أش 

 28: االرصذة

 21انًعايم:  

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 األلة األوركسترالٌة  

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 نظرٌات تجانس األصوات 

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 5 تألٌف موسٌقً

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 3 4 موازٌن موسٌقٌة عربٌة

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.0انريس: وث و 

 9 االرصذة:
 9 انًعايم:

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 3 3 ِٕهزُخ اٌجضج اٌؼٍٍّ

 %100  - 00مب21 - - 30مب1 3 3 ٌغخ ػـثُخ

تـثض تىىٍَٕ أو إٔزبف 

 ِشـوع
 00مب63 - 30مب1  3 3

3 
 00مب

100% - 

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 1.0انريس: وث إش 

 2 االرصذة:
 2 انًعايم:

 %60 %40 - 00مب42 - 30مب1 30مب1 1 1 اِالد اٌّـافمخ

 أفقيتوحذة تعهيى 
 1.0أف انريس: وث 

 1 االرصذة:
 1 انًعايم:

30مب1 - 1 1 ٌغخ فـٔنُخ  - %100 - 00مب21 - 

 - %100 - 00مب21 - 30مب1 - 1 1 إػالَ آٌٍ 

   - 00ضا057 - 00ضا20 00ضا9 14 00 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ، 2014جويمية  20المؤرخ في  547يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 09مؤرخ في  402 قػػرار رقـ 
 عض مؤسسات التعميـ العاليالمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى ب

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
أوت سنة  23الموافق  1424ية عاـ جمادػ الثان 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019
ض مؤسسات ، المتضمف إنشاء مخابر البحث لدػ بع2014جويمية  20المؤرخ في  547وبمقتضى القرار رقـ  -

 .التعميـ العالي، المعدؿ
 ي ػقػػػػػّرر

 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، طبقا لػممحق 2014جويمية  20المؤرخ في  547يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ىذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2 المادة
 2022 ارسم 09 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ممحق القرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

 

 جامعة تيسمسيمت:
 .مخبر القياس والتقويـ في النشاطات الرياضية .1

 

 ........".(............................والباقي بدوف تغيير.............)..........."................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2015فيفري  21المؤرخ في  70يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 09مؤرخ في  403قػػرار رقـ 
 المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

، 2021يوليو سنة   7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .الحكومة، المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء
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أوت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003

جانفي سنة  30لموافق ا 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019

، المتضمف إنشاء مخابر البحث لدػ بعض مؤسسات 2015فيفرؼ  21المؤرخ في  70مقتضى القرار رقـ وب -
 .التعميـ العالي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله، طبقا لػممحق ىذا القرار.2015فيفرؼ  21المؤرخ في  70يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  ينشر ىذا القرار في النشرة :2 المادة

 2022 مارس 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لقرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العاليممحق ا

 جامعة تيسمسيمت:
 .مخبر الدراسات النقدية واألدبية المعاصرة .1

 ........."(............................والباقي بدوف تغيير.............)..........."................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2018المؤرخ في أوؿ  أكتوبر  872يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 09مؤرخ في  404قػػرار رقـ 
 المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2021يوليو سنة   7الموافق  1442دة عاـ ذؼ القع 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
أوت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003
جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013
غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

  .منو 1الفقرة  9بر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة ، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخا2019
، المتضمف إنشاء مخابر البحث لدػ بعض مؤسسات 2018المؤرخ في أوؿ أكتوبر  872وبمقتضى القرار رقـ  -

  .التعميـ العالي
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 ي ػقػػػػػّرر
 

 اله، طبقا لػممحق ىذا القرار.، والمذكور أع2018المؤرخ في أوؿ فيفرؼ  872يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2 المادة

 2022 مارس 09 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق القرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي

 جامعة تيسمسيمت:
 مخبر االقتصاد الحديث والتنمية المستدامة، .1
 .مخبر البحث في تطوير التشريعات اإلقتصادية .2

 ........."(............................والباقي بدوف تغيير........)................"................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ،2020فيفري   10المؤرخ في  05يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 09مؤرخ في  405قػػرار رقـ 
 ـ العاليالمتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعمي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

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

أوت سنة  23وافق الم 1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ2003

جانفي سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .، الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي2013

غشت سنة  13الموافق  1440ذؼ الحجة عاـ  12المؤرخ في  231-19ـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسو  -
 .منو 1الفقرة  9، الذؼ يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيميا وسيرىا، السيما المادة 2019

لدػ بعض مؤسسات  ، المتضمف إنشاء مخابر البحث2020فيفرؼ  10المؤرخ في  05وبمقتضى القرار رقـ  -
 .العاليالتعميـ 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 ، والمذكور أعاله، طبقا لػممحق ىذا القرار.2020فيفرؼ  10المؤرخ في  05يعدؿ ممحق القرار رقـ  المادة األولى:
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.  :2 المادة

 2022 مارس 09 فيحرر بالجزائر 
 ث العمميوزير التعميـ العالي والبح

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ممحق القرار المتضمف إنشاء مخابر بحث لدى بعض مؤسسات التعميـ العالي
 

 جامعة تيسمسيمت:
 كانيكية، المواد واليياكل،مخبر اليندسة المي .1

 

 ........."(............................والباقي بدوف تغيير.............)..........."................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2020أكتوبر  14مؤرخ في ال 757قػػرار رقـ يعدؿ ويتمـ ال ،2022 مارس 13مؤرخ في  410قػػرار رقـ 
 تضمف تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميدافالم

 

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

 عالي، المعّدؿ والمتمـ.القانوف التوجييي لمتعميـ ال
، 2021يوليو سنػػػػة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2008مايو سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عاـ  27المؤرخ في  130-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 63متضمف القانوف الخاص باألستاذ الباحث ال سيما المادة ال
، 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف نظاـ التدريس لنيل شيادة الميسانس، شيادة الماستر، شيادة الدكتوراه.
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
 2016يونيو سنة 14الموافق  1437رمضاف عاـ  09المؤّرخ في 176 -16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا.
، المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس 2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -

 العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا.
 تضمف تعييف أعضاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالم 2020أكتوبر  14مؤرخ في ال 757قػػرار رقـ ال وبمقتضى -

 .لممدارس العميا حسب الميداف
 

 

 ي ػقػػػػػّرر 
 
 

 كما يأتي:المذكور أعاله، و  ،2020أكتوبر  14مؤرخ في ال 757قػػرار رقـ المف  2تعدؿ وتتـ المادة  المادة األولى:
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف  :2المادة "

 ."ليذا القرار وفقا لممحق
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي ومدراء المدارس العميا، كل فيما : 2المادة 

 يخصو بتطبيق ىذا القرار الذؼ ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 13 فيحرر بالجزائر 

 والبحث العممي وزير التعميـ العالي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020أكتوبر  14المؤرخ في  757القرار رقـ  الذي يعدؿ 2022مارس  13مؤرخ في ال 410 رقـ ممحق القرار
 المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف المتضمف تعييف أعضاء

 قائمة اعضاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس العميا حسب الميداف
 

 ميداف: رياضيات إعالـ آلي -1
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 سةرئي المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر كريمة بف عشبة -
 نائب رئيس المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدؼ بمعباس ميموف  مالكي -
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر عبد الصمد رضا غومارؼ  -
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدؼ بمعباس عبد المطيف رحموف  -
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي سيدؼ بمعباس جماؿ عمار بف صابر -
 عضو المدرسة العميا لإلعالـ اآللي الجزائر دمحم أميف مصطفاؼ -
 عضو في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة المدرسة العميا فيصل أزواو  -

 عضو في عمـو وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة المدرسة العميا عبد الرزاؽ سبع -

 عضوة شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات زيزات بوفايدة -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر لوكيل -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات يوسف حماؿ -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ ياسيف بوىابل -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ منصف كربغمي -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المدينةييذاٌ: هُذضت يعًاريت، عًراٌ ويهٍ  -2
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيسة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف عائشة بوسواليـ -
 نائب رئيس المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف ناصر الديف عطارؼ  -
 عضوة المدرسة المتعددة العمـو لميندسة المعمارية والعمراف مريـ بوعثمانيشا -
 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم شريف عداد -
 عضوة وسط -الندوة الجيوية لمجامعات سامية شرقي -
 عضوة غرب -الندوة الجيوية لمجامعات كريمة أنوش -
 عضوة القطاع االجتماعي االقتصادؼ حسنة حجيمة -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ اكمي عمروش -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ميداف: عموـ الطبيعة والحياة -3
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيس العميا لمفالحةالمدرسة الوطنية  زواوؼ  بوزناد -
 نائب رئيس المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الغذائية الفالحية الجزائر إدير بيتاـ -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمبيوتكنولوجيا عبد الناصر بودة -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمفالحة أحمد بف شعباف -
 عضو لمبيوتكنولوجياالمدرسة الوطنية العميا  دمحم عادؿ كيشكار -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل دمحم كاشر -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل خودير مزوار -
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 عضوة المدرسة العميا لعمـو الغذاء والصناعات الغذائية الفالحية الجزائر خيرة إسياخـ –دحماني  -
 عضو المدرسة العميا في عمـو الفالحة مستغانـ بف خدة بميوارؼ  -
 عضو المدرسة العميا في عمـو الفالحة مستغانـ دمحم العفيفي -
 عضو المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية وىراف  دمحم باؼ بابا حامد -
 عضوة المدرسة العميا لمعمـو البيولوجية وىراف وفاء بوغرارة -
 عضو بات خنشمةلمغا المدرسة العميا ىاروف  شنشوني  -

 عضو لمغابات خنشمة المدرسة العميا توفيق عميات -

 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات عبد الحكيـ سنوسي -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم نبيل منورؼ  -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات حاسيني تساقي -
 عضوة يةممثمة وزارة الفالحة والتنمية الريف  باية  ىاشمي -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ دمحم عمارؼ  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميداف: عمـو وتكنولوجيا -4
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيس المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية فرحات فدغوش -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر ؾعبد المال شرقي  -

 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات الجزائر أميف مقراوؼ  -

 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر شاكار -

 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وىراف عبد القادر أريس -
 عضو ة المتعددة التقنيات قسنطينةالمدرسة الوطني جالؿ بوزيد -
 عضو المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة خالد بالعربي -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمرؼ  بشير بف الوكمي -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمرؼ  ايوب زرواؿ -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا دمحم أميف بموشراني -
 عضوة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ و المعادف نجوػ  معتوقي -
 عضوة المدرسة الوطنية العميا لممناجـ و المعادف ايماف عيشورؼ  -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية كماؿ حمادؼ -
 عضو المدرسة العميا التكنولوجيات الصناعية عنابة صالح الديف عزوز -
 عضوة تكنولوجيات الصناعية عنابةالمدرسة العميا ال كريمة سميمي -
 عضو المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف لطفي مراد -
 عضو المدرسة العميا في العمـو التطبيقية تممساف دمحم مبروكي -
 عضو المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف عز الديف خرصي -
 عضو اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف المدرسة العميا في عبد المطيف صغيور  -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لمتكنولوجيا عمار رزوؽ  -
 عضو المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية الجزائر عبد القادر بوطرة -
 عضو المدرسة العميا لمعمـو التطبيقية الجزائر حمزة خرفي -
 عضو جددة والبيئة والتنمية المستدامةلمطاقات المت المدرسة الوطنية العميا دراجي بيموؿ -

 عضو لمطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة المدرسة الوطنية العميا لياميف قزولي -
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 عضو شرؽ  -الندوة الجيوية لمجامعات لخضر تيفوتي -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات جماؿ عبد الصمد -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات شكيب صالجي -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ عبد الرحماف رحماني -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ جنيدؼ بف داود  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ميداف: العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير -5
 الصفة المدرسة االصمية االسـ المقب

 رئيس المدرسة العميا لمتجارة عمور عالوؼ ل -
 نائب رئيس مدرسة الدراسات العميا التجارية حسيبة خميوف  -جمة  -
 عضو مدرسة الدراسات العميا التجارية نورالديف شنوفي -
 عضو المدرسة العميا لمتجارة زكريا معبوط  -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت منير باللي -
 عضو درسة العميا عمـو التسيير عنابةالم ياسيف نشمة -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بوبكر بف العايب -
 عضو المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي يونس دحماني -
 عضو المدرسة العميا لمتسيير واالقتصاد الرقمي ياسيف جبار -
 عضوة لمتسيير واالقتصاد الرقمي المدرسة العميا نسريف بودور -
 عضوة المدرسة العميا المحاسبة والمالية بقسنطينة عفاؼ تينيو -
 عضوة المدرسة العميا المحاسبة والمالية بقسنطينة سمية الرياف -
 عضوة المدرسة العميا لالقتصاد وىراف فتيحة داود -
 عضو المدرسة العميا إلدارة االعماؿ تممساف ىشاـ بوسعدية -
 عضو المدرسة العميا إلدارة االعماؿ تممساف دمحم بو زيافبف  -
 عضوة المدرسة العميا عمـو التسيير بعنابة جميمة ايماف حمدؼ -
 عضوة المدرسة الوطنية العميا لممناجمنت جميمة عمارة -تومي  -
 عضوة المدرسة  العميا لالقتصاد بوىراف نجية بمحاج أحمد -
 عضو شرؽ  -جامعاتالندوة الجيوية لم ناجي بف حاسيف -
 عضو وسط -الندوة الجيوية لمجامعات عبد المجيد كادؼ -
 عضو غرب -الندوة الجيوية لمجامعات دمحم لزوؿ -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ سيفي غريب -
 عضو القطاع االجتماعي االقتصادؼ سمير تغزوت -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحدد  2021جانفي   20المؤّرخ في  45يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 14مؤرخ في  411قػػرار رقـ 
 الشمف-لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػـو اإلنسػانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21سي رقـ بمقتضى المرسوـ الرئا -
 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
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يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .المعّدؿ والمتّمـ والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، 2001

 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ و  -
 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003

 2013 نةيناير س 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية  2021جانفي  20المؤّرخ في  45وبموجب القرار رقـ  -
 .الشمف، المعّدؿ-العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

األساتذة بالمجمس العممي لكمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي -
 .2021نوفمبر  09الشمف المؤرخ في  -بوعمي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية  المادة األولى:
 الشمف.-بف بوعميواالجتماعية بجامعة حسيبة 

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العموـ اإلنسانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف  :2المادة 
 الشمف، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-بوعمي

و، بتطبيق الشمف، كل فيما يخص-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة حسيبة بف بوعمي :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021جانفي   20المؤّرخ في  45الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مارس  14المؤرخ في  411ممحػػػق بالقػػرار رقـ 
 الشمف-المحدد لمقائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية العمػػوـ اإلنسػانية واالجتماعية بجامعة حسيبة بف بوعمي

 

 الصفػة والمقػب االسـ الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية مغزاوؼ مصطفى 1
 عميد الكمية بوقشور دمحم صالح 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة شايب طيب 3
 التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية نائب العميد مكّمف بما بعد بوبكر جياللي 4
 رئيس قسـ العمـو اإلنسانية زبير رشيد 5
 رئيس قسـ العمـو االجتماعية زياف دمحم 6
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو اإلنسانية فارس العيد 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ العمـو االجتماعية ركاب أنيسة 8
 األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية ممّثل سعداوؼ الزىرة 9
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو االجتماعية بومدفع الطاىر 10
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ العمـو اإلنسانية بمعالية ميمود 11
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 ممّثل عف األساتذة المساعديف عيشوني عبد السالـ 12
 ممّثل عف األساتذة المساعديف عبدلي فاطمة 13
 مدير مخبر بحث ضامر وليد عبد الرحماف 14
 مدير مخبر بحث حميمي بف شرقي 15
 مسؤولة المكتبة صادوؽ خضرة 16
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021جانفي  26مؤرخ في  063ػرار رقـ قػيعدؿ ال ،2022 مارس 14مؤرخ في  412قػػرار رقـ 
 لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي الذي

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 المعّدؿ، المتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،و 

الذؼ  2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.

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

فبراير سنة  15الموافق  1438جمادػ األولى عاـ  18المؤرخ في  86-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
والمتضّمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير بتممساف، إلى  2017

 درسة عميا إلدارة األعماؿ.م
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي  2021جانفي  26مؤرخ في ال 063وبموجب القرار رقـ  -

 .، المعّدؿلممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف
 .2022جانفي  17المؤرخ في  12رقـ  لمدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممسافإرساؿ اوبناًء عمى  -

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 

ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ  المادة األولى:
 بتممساف.

تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، وفقا لمجدوؿ  :2المادة 
 الممحق بيذا القرار.

يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير المدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف، كل فيما يخصو،  :3المادة 
 بتطبيق ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 قي بف زيافأ.د عبد البا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2021جانفي  26مؤرخ في ال 063قػػرار رقـ يعدؿ ال لذيا 2022مارس  14مؤرخ في ال 412قػػرار رقـ بال ممحق
 لممدرسة العميا إلدارة األعماؿ بتممساف ألعضاء المجمس العمميمقائمة االسمية لحدد الم

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ

 مدير المدرسة، رئيس المجمس العممي لممدرسة سعيدؼ طارؽ  2

 مدير مساعد مّكمف بالتعميـ والشيادات والتكويف المتواصل  بف بوزياف دمحم 1
تكويف في الدكتوراه والبحث العممي والتطوير التكنولوجي مدير مساعد مكّمف بال مطعيش دمحم األميف 0

 واالبتكار وترقية المقاوالتية

 مدير مساعد مكّمف بأنظمة اإلعالـ واالتصاؿ والعالقات الخارجية عبد المالؾ دمحم 4

 رئيس قسـ التكويف التحضيرؼ  بوغازؼ ىشاـ 5

 رئيس قسـ التكويف في الطور الثاني سالمي عبد الجبار 6

 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف التحضيرؼ  معط هللا عتيقة  7

 رئيسة المجنة العممية لقسـ التكويف في الطور الثاني بسوح نضيرة 8

 أستاذ محاضر قسـ "أ" ىمش عمر 9

 أستاذ محاضر قسـ "أ" ازناسني عمي 20

 أستاذ محاضر قسـ "أ" شنيف موسى 22

 "أ"أستاذ محاضر قسـ  مصمي أماؿ 21

 أستاذ محاضر قسـ "أ" شيخي كماؿ 20

 أستاذ محاضر قسـ "ب" بف عيسى كماؿ الديف 24

 أستاذ مساعد قسـ "ب" حايد زىية 25

 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف لدغـ فتحي 26

 تممساف -أستاذ بجامعة أبو بكر بمقايد بف اشنيو سيدؼ دمحم 27

 لمدرسةمسؤوؿ مكتبة ا عيشوش أسماء 28

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمس العمػمي ،2022 مارس 14مؤرخ في  413قػػرار رقـ 

 بشػػار -بجامعة طاىػري دمحم لكميػة عمػػػـو الطػبيعة والحيػػاة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21تضى المرسوـ الرئاسي رقـ بمق -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .نظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـعد الخاصة بتالذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقوا  2003
 2009يناير سنة  04الموافق  1430محـر عاـ  7المؤرخ في  07-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اء جامعة بشار، المعّدؿ والمتّمـالمتضمف إنش
 2013 ناير سنةي 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 -وبناًء عمى محاضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاىرؼ دمحم -

 .2021سبتمبر  22بشار المؤّرخ في 
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 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  44و 43تطبيقا ألحكاـ المادتيف المادة األولى: 
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى 2003غشت سنة  23الموافق  1424عاـ 

 بشار. -تحديد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاىرؼ دمحم
بشار، -دد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية عموـ الطبيعة والحياة بجامعة طاىرؼ دمحمتح :2المادة 

 وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.
بشار، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار -يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة طاىرؼ دمحم :3المادة 

 ة لمتعميـ العالي والبحث العممي.الذؼ سينشر في النشرة الرسمي
 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسميػة ألعضػاء المجمس العمػمي 2022مارس  14المؤرخ في  413رار رقـ ممحػػػق بالقػػ

 بشػػار -بجامعة طاىػري دمحم لكميػة عمػػػوـ الطػبيعة والحيػػاة
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 سـ البيولوجيارئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف ق بمعربي العربي 1
 عميد الكمية  موساوؼ عبد هللا 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطمبة يعقوبي أحمد 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية بولنوار عمي 4
 رئيس قسـ البيولوجيا قناية عبد القادر 5
 رئيس المجنة العممية لقسـ البيولوجيا نحاؿ بوضربة نورة 6
 ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ البيولوجيا مباركي لخضر 7
 ممّثل عف األساتذة المساعديف مقراني زوليخة 8
 ممّثل عف األساتذة المساعديف صديقي لمياء 9
 مدير مخبر بحث مخموفي أحمد 10
 مسؤولة المكتبة باقي يمينة 11

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1637يعّدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 14مؤرخ في  414قػػرار رقـ 

 خنشمػة-الذي يحػّدد القائمػة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عبػاس لغػرور
 

 عممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث ال
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذؼ القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 المعّدؿ. والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـيحّدد مياـ الجامع الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
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 2013ة يناير سن 30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

مي الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العم 2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1637وبموجب القرار رقـ  -
 خنشمػة.-لجامعة عبػاس لغػرور 

 .2022فيفرؼ  08المؤّرخ في  30رقـ خنشمة -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 خنشمة.-ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرور المادة األولى:
خنشمة، وفًقا لمجدوؿ الممحق بيذا -تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لجامعة عباس لغرور :2المادة 

 القرار.
العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا يكّمف المدير  :3المادة 

 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2019أكتوبر  01المؤّرخ في  1637الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مارس  14المؤرخ في  414 رار رقـػق بالقػػممح

 خنشمػة-لغػرور المجمس العممي لجامعة عبػاسمقائمة االسمية ألعضاء لد حدّ الم
 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير الجامعة، رئيس المجمس العممي لمجامعة عبد الواحد شالة 1
نائب مدير الجامعة مكّمف بالتكويف العالي في الطور األوؿ والثاني والتكويف المتواصل  صياـ عبد الرحيـ 2

 والشيادات والتكويف العالي في التدرج
ائبة مدير الجامعة مكّمفة بالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي ن ىادية يحياوؼ  3

 والتكويف العالي فيما بعد التدرج
 نائبة مدير الجامعة مكّمفة بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية شنافي ليندة 4
 عة مكّمف بالتنمية واالستشراؼ والتوجيونائب مدير الجام غيالني لعمى 5
 عميد كّمية العمـو والتكنولوجيا عبد العزيز عبودؼ 6
 عميد كّمية الحقوؽ والعمـو السياسية زواقرؼ الطاىر 7
 عميد كّمية اآلداب والّمغات بدر الديف خالؼ 8
 ييرعميد كّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التس دربوش دمحم الطاىر 9
 عميد كّمية العمـو االجتماعية واالنسانية معروؼ لمنور 10
 عميد كمية عمـو الطبيعة والحياة حماـ سفياف منيف 11
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو والتكنولوجيا حمة زديرة 12
 رئيس المجمس العممي لكّمية الحقوؽ والعمـو السياسية إسماعيل بوقرة 13
 يس المجمس العممي لكّمية اآلداب والّمغاترئ طاىير كماؿ 14
 رئيسة المجمس العممي لكّمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير بمقيدـو صباح 15
 رئيس المجمس العممي لكّمية العمـو االجتماعية واالنسانية لبرش راضية 16
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 والحياةرئيس المجمس العممي لكّمية عمـو الطبيعة  خبثاف عبد الحميد 17
 العمـو والتكنولوجيا عف كّمية ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة جموؿ عبد القادر 18
 العمـو والتكنولوجيا عف كّمية ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة معاش مونة 19
 ةالحقوؽ والعمـو السياسيية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة بوجوراؼ عبد الغاني 20
 الحقوؽ والعمـو السياسيةية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية األساتذة ةممّثم بف عمراف إنصاؼ 21
 اآلداب والمغاتية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة خديش صالح 22
 اآلداب والمغاتية عف كمّ  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة طبيش حنينة 23
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ألساتذة ذوؼ مصّف األستاذيةممّثل ا زرماف كريـ 24
 عف كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية جرماف الربعي 25
 عية واالنسانيةاالجتماعف كّمية العمـو  ذوؼ مصّف األستاذية ممّثل األساتذة باديس عبد القادر 26
 ممّثل عف األساتذة المساعديف باديس الشريف 27
 عف األساتذة المساعديف ةممّثم عبروؽ نادية 28
 1باتنة -الشاذلي الحاج لخضربػجامعة  ةأستاذ بمقاسـ بوزيدة عيسى 29
 أـ البواقي -العربي بف مييدؼأستاذ بػجامعة  اليزيد عمي 30
 كتبة المركزيةمسؤوؿ الم عبد السالـ سمير 31
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1598يعّدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  14مؤرخ في  415قػػرار رقـ 
 خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور اتكّمية اآلداب والّمغالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذؼ القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -

 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
غشت سنة  23الموافق  1424الثانية عاـ  جمادػ 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ الذؼ 2003
 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضّمف إنشاء جامعة خنشمة
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1598وبموجب القرار رقـ  -

 .خنشمػة-بجامعة عبػاس لغػرور  آلداب والّمغاتكّمية القسـ المغة واألدب العربي ب
 .2022فيفرؼ  08المؤّرخ في  30خنشمة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -

 

 ي ػقػػػػػّرر
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كّمية ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب المادة األولى:
 خنشمة.-بجامعة عباس لغرور غاتاآلداب والمّ 

بجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتتحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-عباس لغرور

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة عباس لغرور :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 

 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المحّدد 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1598الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مارس  14المؤرخ في  415رقـ رار ػػق بالقػػممح
 خنشمػة-عبػاس لغػروربجامعة  كّمية اآلداب والّمغاتلمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ المغة واألدب العربي ب

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 قسـمرئيس المجنة العممية ل عيالف عمر  1
 قسـال رئيس جدؼ وليد 2
 أستاذ لطرش يوسف 3
 أستاذ  قرؼ مجيد 4
 أستاذ  بحرؼ نوارة 5
 أ""قسـ  أستاذ محاضر قروؼ سميرة 6
 "ب"قسـ  محاضرأستاذ  تومي ىشاـ 7
 "أ" قسـ ذ مساعدأستا مزيتي خميسة 8
 "ب" قسـأستاذ مساعد  عريف حميمة 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد 2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1603يعّدؿ القرار رقـ  ،2022مارس  14مؤرخ في  416قػػرار رقـ 

 خنشمػة-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبػاس لغػروركّمية وؽ بالقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحق
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021سنة  يوليو 7الموافق  1442عاـ  ذؼ القعدة 26خ في المؤرّ  281-21لمرسـو الرئاسي رقـ بمقتضى ا -
 .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

 2012 يونيو سنة 4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  246-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ة خنشمةوالمتضّمف إنشاء جامع

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



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   545

 

 

الذؼ يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1603وبموجب القرار رقـ  -
 .خنشمػة-الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عبػاس لغػرور كّمية قسـ الحقوؽ بل

 .2022فيفرؼ  08المؤّرخ في  30خنشمة رقـ  -وبناًء عمى إرساؿ جامعة عباس لغرور -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

الحقوؽ ة كّميألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ ب ييدؼ ىذا القرار إلى تعديل القائمة االسمية المادة األولى:
 خنشمة.-والعمـو السياسية بجامعة عباس لغرور

الحقوؽ والعموـ السياسية بجامعة عباس كّمية تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ ب :2المادة 
 خنشمة، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.-لغرور

ىذا  خنشمة، كل فيما يخصو، بتطبيق-جامعة عباس لغرور يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير :3المادة 
 القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المحّدد  2019سبتمبر  24المؤّرخ في  1603الذي يعّدؿ القرار رقـ  2022مارس  14المؤرخ في  416رقـ رار ػػق بالقػػممح
 خنشمػة-سية بجامعة عبػاس لغػرورالحقوؽ والعمـو السياكّمية لمقائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الحقوؽ ب

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 قسـمرئيس المجنة العممية ل، أستاذ عبابسة دمحم  1
 قسـال رئيس دماف ذبيح عماد 2
 ةأستاذ قصورؼ رفيقة 3
 أ""قسـ  أستاذ محاضر مالكية نبيل 4
 أ""ة قسـ محاضر  ةأستاذ أوشف حناف 5
 أ""قسـ  أستاذ محاضر عمراوؼ خديجة 6
 "ب"قسـ  محاضرأستاذ  شنة دمحم 7
 "أ" قسـ أستاذ مساعد عبد الحي صالح 8
 "ا" قسـمساعد  أستاذ فالق اسمياف 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العممي ،2022 مارس 14مؤرخ في  417قػػرار رقـ 

 تيبازة-مرسمي عبد هللا لممركز الجامعي
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426اـ رجب ع 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيره
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 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  302-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء مركز جامعي بتيبازة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18خ في المؤر  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

،الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي 2019جانفي  02المؤرخ في  19وبموجب القرار رقـ  -
 .تيبازة، المعّدؿ-لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا

تيبازة ، المؤّرخ في -محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا وبناًء عمى -
 .2021نوفمبر  16

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-  05مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ 18تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء والمذكور  ،2005غشت سنة  16الموافق 

 تيبازة.-المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا
تيبازة، وفقا لمجدوؿ -تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لممركز الجامعي مرسمي عبد هللا :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
اـ لمتعميـ والتكويف ومدير المركز الجامعي بتيبازة، كل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار يكّمف المدير الع :3المادة 

 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 14 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحػدد القائمة االسمية ألعضػاء المجمس العمميالذي  2022مارس  14المؤرخ في  417قػرار رقػـ ممحق بال

 تيبازة -مرسمي عبد هللا الجامعي لممركز
 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 مدير المركز الجامعي، رئيس المجمس العممي لممركز الجامعي يونسي دمحم 1
 مساعد المدير مكّمف لما بعد التدّرج والبحث العممي والعالقات الخارجية دواوؼ عبد القادر 2
 مساعد المدير مكّمف بالدراسات في التدرج والتكويف المتواصل والشيادات إيرايف نواؿ 3
 دير معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرم سمير عز الديف 4
 مدير معيد الحقوؽ والعمـو السياسية حدار جماؿ 5
 مدير معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية  بوزقزة ياسيف 6
 مدير معيد المغة واألدب العربي مقراف يوسف 7
 مدير معيد العمـو العربي بوعمراف عمر 8
 ئيس المجمس العممي لمعيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسييرر  بمحيمر إبراىيـ 9
 رئيس المجمس العممي لمعيد الحقوؽ والعمـو السياسية فاطيمة عاشور 10
 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو اإلنسانية واالجتماعية كموش مراد 11
 ب العربيرئيس المجمس العممي لمعيد المغة واألد بوخالفة إبراىيـ 12
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 رئيس المجمس العممي لمعيد العمـو كنوش حناف 13
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عثماني مصطفى 14
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير قدرؼ صالح الديف 15
 العمـو السياسيةممّثل أساتذة معيد الحقوؽ و  المحياني ليمى 16
 ممّثل أساتذة معيد الحقوؽ والعمـو السياسية واجعوط سعاد 17
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية بكير مميكة 18
 ممّثل أساتذة معيد العمـو االجتماعية واإلنسانية شالبي سييمة 19
 يممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العرب قيموز عبد القادر 20
  ممّثل أساتذة معيد المغة واألدب العربي عالؾ نصيرة 21
 ممّثل أساتذة معيد العمـو دبيب عائشة 22
 ممّثل أساتذة معيد العمـو برادعي فتيحة 23
 ممّثل عف األساتذة المساعديف يحياوؼ دمحم 24
 3لجزائر –أستاذ بجامعة  غويني العربي 25
 1لجزائر -وسف بف خدةأستاذة بجامعة بف ي قمودؼ سييمة 26
 مسؤوؿ المكتبة المركزية العرباوؼ دمحم 27
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو ،2022 مارس 15مؤرخ في  418قػػرار رقـ 
 لدى جامعة تممساف 

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29المؤرخ في  138- 89وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .ساف، المعدؿ والمتمـ، والمتضمف إنشاء جامعة تمم1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف 2003
 .منو

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

والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ لدػ جامعة  2010ماؼ  9المؤرخ في  140وبمقتضى القرار رقـ  -
 .تممساف

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39كاـ المادة تطبيقا ألح المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو لدػ جامعة تممساف.
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 ألعضاء مجمس كمية العمـو لدػ جامعة تممساف في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.تحدد القائمة اإلسمية  :2الػػػمادة 
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 

 2022 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022مارس  15المؤرخ في  418 ممحق بالقرار رقـ
 كمية العموـ لدى جامعة تممساف

 

 الصفة  المقب واإلسـ  -
 ية، رئيساعميد الكم عرار زىير -
 رئيس المجمس العممي لمكمية مراد عبد الكريـ -
 رئيس قسـ الرياضيات عالـ عبد العزيز -
 رئيس قسـ اإلعالـ اآللي معطي هللا حسيف -
 رئيس قسـ الكيمياء ديب دمحم األميف -
 رئيس قسـ الفيزياء بوفاتح دمحم رضا -
 مديرة مخبر بحث رحموف خديجة -
 ثمدير مخبر بح بوخارؼ فخر الديف -
 مدير مخبر بحث يبدرؼ مصطفى -
 مدير مخبر بحث موساوؼ عمي -
 مدير مخبر بحث شيخ عز الديف -
 مدير مخبر بحث برايح عبد القادر -
 مدير مخبر بحث بخشي سماعيف -
 مدير مخبر بحث جابو نسيـ -
 مدير مخبر بحث غالـ سعيد -
 مديرة مخبر بحث نقادؼ لطيفة -
 مدير مخبر بحث بف قمة بمقاسـ -
 مدير مخبر بحث حيحارؾ ي -
 مدير مخبر بحث دحماني بف عمر -
 مدير مخبر بحث شوكشو براىـ نور الديف -
 مدير مخبر بحث مجاىد قويدر  -
 مدير مخبر بحث ديدؼ دمحم أميف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياء ليزيد عبد الكريـ  -
 ف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الفيزياءممثل منتخب ع ىداـ دمحم عبد الخالق شعيب -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء بف سعيد عكاشة -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الكيمياء مراد)ـ( بوصالح نورية -
 سـ الرياضياتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف ق العباس أحمد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ الرياضيات بف سيد صبرؼ  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي سمعاجي ياسميف  -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ اإلعالـ اآللي بف عمر عبد الكريـ -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فىبف سعد مصط -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات بولنوار سيدؼ دمحم -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الرياضيات باغمي ياسميف  -
 ليممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ اإلعالـ اآل بوعرفة أماؿ ياسمينة -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عف قسـ الفيزياء بف يحي خديجة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ الكيمياء نميش دمحم  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

صادية يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقت ،2022 مارس 15مؤرخ في  419قػػرار رقـ 
 والتجارية وعمـو التسيير  لدى جامعة تممساف

 

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

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
الموافق أوؿ غشت سنة  1409ذؼ الحجة عاـ  29مؤرخ في ال 138-89وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، والمتضمف إنشاء جامعة تممساف، المعدؿ والمتمـ1989
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 39و 37عدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، الم2003
 .منو

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

ساـ المكونة لكمية العمـو والمتضمف إنشاء األق 2008سبتمبر  14المؤرخ في  206وبمقتضى القرار رقـ  -
 .االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة تممساف، المتمـ

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد  ، المعدؿ والمتمـ، والمذكور2003غشت سنة  23الموافق  1424

 القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير لدػ جامعة تممساف.
تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة  :2الػػػمػادة 

 يذا القرار.تممساف في الجدوؿ الممحق ب
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3الػػػػمادة 

 2022 مارس 15 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس 2022مارس  15المؤرخ في  419ممحق بالقرار رقـ 
 كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة تممساف

 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا بف لدغـ فتحي -
 رئيس المجمس العممي لمكمية دؼ دمحمبف اشنيو سي -
 رئيس قسـ العمـو االقتصادية زغودؼ أحمد -
 رئيس قسـ العمـو التجارية جمعة زكرياء -
 رئيس قسـ عمـو التسيير العشعاشي عبد الحق -
 رئيس قسـ العمـو المالية والمحاسبة بف لولو سميـ بدر الديف  -
 مدير مخبر بحث بف حبيب عبد الرزاؽ -
 مديرة مخبر بحث سيمةثابت أوؿ و  -
 مدير مخبر بحث بونوة شعيب -
 مدير مخبر بحث بممقدـ مصطفى -
 مدير مخبر بحث بف بوزياف دمحم -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية خطيب سيدؼ دمحم بومديف -
 لعمـو االقتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ ا خواني ليمى -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية  قرارؼ يمينة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية مرابط أمينة  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بوشيخي عائشة -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بومديف حسيف -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ  العمـو المالية والمحاسبة قريش بف عالؿ -
 والمحاسبةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو المالية  بودالؿ )ـ( يمس فاطمة الزىراء -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بف خالدؼ فضيل -
 ممثمة منتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديف بف عزة إكراـ  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات فاندؼ أحمد زىر الديف -
 وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف  بمعيدؼ سفياف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير بولنوار دمحم رمزؼ  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية أوجامع ياسر -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو المالية والمحاسبة خدير سفياف  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية مياجر أحمد  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العمـو االقتصادية  ،2022 مارس 15مؤرخ في  420قػػرار رقـ 
 والتجارية وعمـو التسيير لدى جامعة برج بوعريريج

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21ـو الرئاسي رقـ بمقتضى المرس -
 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 39و 37ظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، ال سيما المادتاف ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتن2003

 .منو
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244 -12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج
 2013يناير سنة  30ق المواف 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
والمتضمف إنشاء األقساـ المكونة لكمية العموـ  2012أكتوبر  11المؤرخ في  338وبمقتضى القرار رقـ  -

 .االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة برج بوعريريج
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  39بيقا ألحكاـ المادة تط المادة األولى:
، المعدؿ والمتمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

برج  القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة
 بوعريريج.

تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدػ جامعة برج  :2الػػػمػادة 
 بوعريريج  في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3الػػػػمادة 
 2022 مارس 15 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 االسمية ألعضاء مجمس الذي يحدد القائمة 2022مارس  15المؤرخ في  420ممحق بالقرار رقـ 

 كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير لدى جامعة برج بوعريريج
 

 الصفة المقب واإلسـ 
 عميد الكمية، رئيسا زنكرؼ ميمود -
 رئيس المجمس العممي لمكمية رحيـ حسيف  -
 رئيس قسـ العمـو التجارية لعكيكزة ياسيف -
 تصاديةرئيس قسـ العمـو االق العايب وليد  -
 رئيس قسـ عمـو التسيير بونقاب عادؿ  -
 مديرة مخبر بحث شوترؼ أماؿ  -
 مدير مخبر بحث بف قطاؼ أحمد  -
 ممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو االقتصادية ماللة إيماف  -
 قتصاديةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو اال بمعربي غنية  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير صاطورؼ الجودؼ -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ عمـو التسيير بف أحسف أحسف صالح الديف -
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 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية عبادؼ دمحم  -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عف قسـ العمـو التجارية ـ جايز كري -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف صغور فريد  -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديف بوقرة محبوب  -
 ممثل منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات مصدؽ سمير  -
 منتخب عف المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وعماؿ الخدمات ممثل شمبابي دمحم  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو االقتصادية عدناف أنيس  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ العمـو التجارية شاوش أيوب  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عف قسـ عمـو التسيير كتفي بشير  -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة ،2022 مارس 16مؤرخ في  421قػػرار رقـ 
 1الجػػزائػػر -الصيػدلػػة بجامعة بف يوسػف بف خػدة بكمية لقسػػـ الصيػدلػػة الصناعيػػة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة
غشت سنة   23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03رسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى الم -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميا
الصيدلة بجامعة بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة الصناعية بكمية -

 .2021ديسمبر  19المؤّرخ في  1الجزائر  -يوسف بف خدة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

الصيدلة بجامعة بف يوسف بف  القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة الصناعية بكمية
 .1رالجزائ -خدة

الصيدلة بجامعة بف يوسف  تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة الصناعية بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر -بف خدة

 بتطبيق، كل فيما يخصو، 1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة :3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022مارس  16المؤرخ في  421رقػـ ممحػػق بالقػرار 
 1الجػػزائػػر -الصيدلة بجامعة بف يوسػف بف خػدة لقسػػـ الصيػدلػػة الصناعيػػة بكمية

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 س المجنة العممية لمقسـرئي منصورؼ كماؿ 1
 رئيس القسـ زبيش يونس 2
 أستاذ استشفائي جامعي صالح سفياف 3
 أستاذ استشفائي جامعي بودندونة عبد الحكيـ 4
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" بشطارزؼ دمحم عز الديف 5
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي نواس دمحم 6
 شفائي جامعيأستاذ مساعد است أمزياف أحمد 7

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة لقسػػـ الصيػدلػػة ،2022 مارس 16مؤرخ في  422قػػرار رقـ 

 1الجػػزائػػر -الصيػدلػػة بجامعة بف يوسػف بف خػدة بكمية
 

 البحث العممي،إّف وزير التعميـ العالي و 
والمتعّمق  1984غشت سنة  18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  21المؤرخ في  209-84بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المعّدؿ والمتّمـ وسيرىا، 1بتنظيـ جامعة الجزائر
 2021سنة  يوليو 07الموافق  1442عاـ  ذو القعدة 26خ في المؤرّ  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ و  -

 .ف تعييف أعضاء الحكومةوالمتضمّ 
 غشت سنة 23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434 ربيع األوؿ عاـ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الصيدلة بجامعة بف يوسف بف  وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية -

 .2021ديسمبر  19المؤّرخ في  1الجزائر-خدة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  48طبيقا ألحكاـ المادة ت المادة األولى:
، المعّدؿ والمتّمـ، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد 2003غشت سنة  23الموافق  1424

 -ف خدةالصيدلة بجامعة بف يوسف ب القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية
 .1الجزائر

 -الصيدلة بجامعة بف يوسف بف خدة تحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العممية لقسـ الصيدلة بكمية :2المادة 
 ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا القرار.1الجزائر

 صو، بتطبيق، كل فيما يخ1الجزائر-يكّمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة بف يوسف بف خدة: 3المادة 
 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجنة العمميػة 2022مارس  16مؤرخ في  422 رقػـممحػػق بالقػرار 
 1الجػػزائػػر -الصيدلة بجامعة بف يوسػف بف خػدة بكمية لقسػػـ الصيػدلػػة

 

 الصفػة االسـ والمقػب الرقـ
 لعممية لمقسـرئيس المجنة ا جناف فازية 1
 رئيس القسـ تواتي جميمة 2
 أستاذ استشفائي جامعي عطاؿ نبيمة 3
 أستاذ استشفائي جامعي بف عيسى سياـ 4
 أستاذ استشفائي جامعي سماتي دليمة 5
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" زمـو راضية 6
 أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسـ "أ" ميراف ساجية 7
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي فريدةبوشناؽ  8
 أستاذ مساعد استشفائي جامعي بف بو عبد هللا اسماعيل 9

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021سبتمبر  20المؤرخ في  961يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 16مؤرخ في  423قػػرار رقـ 

 ة ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ بجػػامعة غميػػزافالمحدد لمقػائمة االسميػػ
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  07الموافق  1442ذو القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
  .المعّدؿ والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،

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

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .د صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحد

نوفمبر سنة  22الموافق  1442ربيع الثاني عاـ  06المؤرخ في  339-20وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة غميزاف 2020

لعممي لكمية المحدد لمقائمة اإلسمية ألعضاء المجمس ا 2021سبتمبر  20المؤرخ في  961وبموجب القرار رقـ  -
 الحقوؽ بجامعة غميزاف.

جواف  24وبناًء عمى محضر انتخاب ممّثمي األساتذة بالمجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة غميزاف المؤّرخ في  -
2021. 

  .2022مارس  08المؤرخ في  430وبناًء عمى إرساؿ جامعة غميزاف رقـ  -
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 يل القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية الحقوؽ بجامعة غميزاف. ييدؼ ىذا القرار إلى تعد المادة األولى:
الحقوؽ بجامعة غميزاف ، وفقا لمجدوؿ الممحق بيذا  تحدد القائمة االسمية ألعضاء المجمس العممي لكمية :2المادة 

 القرار.
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خصو، بتطبيق أحكاـ ىذا القرار يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدير جامعة غميزاف، كل فيما ي :3المادة 
 الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2021سبتمبر  20المؤرخ في  961الذي يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  16المؤرخ في  423رقـ  رارػػق بالقػػػممح
 المحدد لمقػائمة االسميػػة ألعضػػاء المجمػػس العممػػي لكميػػة الحقػػوؽ بجػػامعة غميػػزاف

 

 ةالصفػ االسـ والمقػب الرقـ
 رئيس المجمس العممي لمكمية، ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ القانوف الخاص عمياف عدة 1
 عميد الكمية زقاؼ بغشاـ 2
 نائب العميد مكّمف بالدراسات  بوجانة دمحم 3
 نائب العميد مكّمف بما بعد التدّرج والبحث العممي  منقور قويدر 4
 القانوف العاـرئيس قسـ  خمفاوؼ خميفة 5
 رئيس قسـ القانوف لخاص يوسفي عبد اليادؼ 6
 رئيس قسـ العمـو السياسية صاغور ىشاـ 7
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف الخاص الموسوس عتو 8
 رئيس المجنة العممية لقسـ القانوف العاـ جياللي الحسيف 9
 سيةرئيس المجنة العممية لقسـ العمـو السيا بكار فتحي 10
 القانوف العاـ ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ ىوارؼ ليمى 11
 القانوف العاـ ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ بوحسوف عبد الرحماف 12
 القانوف الخاص ممّثل األساتذة ذوؼ مصّف األستاذية عف قسـ مفالح عبد الكريـ 13
 ألساتذة المساعديفممّثل عف ا بوشريعة نسيمة 14
 ممّثل عف األساتذة المساعديف قواسمي لطفي 15
 مدير مخبر بحث سعادؼ دمحم 16
 مسؤوؿ المكتبة كبوش عائشة 17
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2021مبر نوف 8المؤرخ في  1188يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 16مؤرخ في  424قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت 

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03ذؼ رقـ التنفي وبمقتضى المرسـو -

 منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
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 2020نوفمبر سنة  22الموافق 1442ربيع الثاني عاـ  6المؤرخ في  337-20بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
  .منو 2المتضمف إنشاء جامعة تيسمسيمت، السيما المادة 

يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  الذؼ 2021نوفمبر  8المؤرخ في  1188وبمقتضى القرار رقـ  -
 .جامعة تيسمسيمت

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

بيذا  نوفمبر كماىو محدد في الجدوؿ الممحق 8المؤرخ في  1188يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة تيسمسيمت

 المعينوف  األعضاء -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 بالتعميـ العالي والبحث العممي ممثل الوزير المكمف رئيس بحرؼ أحمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حمي جماؿ -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفال ممثمة الوزير عضو جدؼ الزىرة -
 مومية واإلصالح اإلدارؼ وظيفة العممثل السمطة المكمفة بال عضو بف رقية دمحم -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنيةممثل  عضو فتحي  عبيد -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو بمعبدؼ عبد الكريـ -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو سعداف دمحميف -
 والمواصالت السمكية والالسمكيةد ممثل الوزير المكمف بالبري عضو  نموش كماؿ -
 مفة بالبيئةممثل الوزيرة المك عضو بف يوسف دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو معروؼ منيرة -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو طرارؼ رشيد  -
 لوزيرة المكمفة الثقافة والفنوف ممثل ا عضو    مباركة مبارؾ -
 ير المكمف بالرقمنة واإلحصائياتممثل الوز  عضو رحمافأمغار عبد ال -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو كالخي عيسى -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو طاىرؼ الشيخ -
 األوؿ المكمف بالمؤسسات الصغيرة ممثل الوزير المنتدب لدػ الوزير عضو بوصبع سمير -
 قتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئةلمنتدب لدػ الوزير األوؿ المكمف باممثل الوزير ا عضو واضح نور الديف -
 ممثمة الوالي عضو شبمي ميمونة  -

 

 .)........................................والباقي بدوف تغيير.......................................) 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2022جانفي  19المؤرخ في  037يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 16مؤرخ في  425قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021يوليو سنة  7ق المواف 1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في  209-01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة الشمف، المعدؿ والمتمـ 2001
غشت سنة  23الموافق  1424نية عاـ جمادػ الثا 24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ 
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2022جانفي  19المؤرخ في  037وبمقتضى القرار رقـ  -

 الشمف.
 ي ػقػػػػػّرر

 

كماىو محدد في الجدوؿ  2022جانفي  19المؤرخ في  037يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى: 
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة الشمف

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة اإلسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بحرؼ احمد -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عزايزية رابح -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفال ممثل الوزير عضو دقيش شريف عبد الرزاؽ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو فالح ناصر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو صافو دمحم -
 لعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو عمراف دمحم المختار -
 لوزير المكمف بالصناعةممثل ا عضو خشيبة مصطفى -
 لوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثل ا عضو ىالؿ دمحم -
 لمكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثمة الوزير ا عضو أوتشاف رشيدة زوجة تالمات -
 بالصيد البحرؼ والمنتجات الصيديةممثل الوزير المكمف  عضو بناجي سامي -
 بالبيئةممثمة الوزيرة المكمفة  عضو بمحاج رفيقة -
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 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثل الوزير  عضو بف زديرة عزوز -
 بالسكف والعمراف والمدينة ممثل الوزير المكمف عضو عرقوب الحبيب -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو بف عامر مراد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو حسناوؼ محمود -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو بوخاتـ كماؿ -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو شفاؼ كماؿ -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو بوعمي دمحم -
 ممثمة الوزير المكمف بالنقل عضو تركي زىية -
 ممثل الوالي عضو درماؿ الجياللي -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير..........................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022جانفي  26المؤرخ في  069يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 16مؤرخ في  426قػػرار رقـ 
 ستغانـالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة م

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 1998سنة  يوليو 7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  220-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 3والمتضمف إنشاء جامعة مستغانـ، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة 
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ادة ، الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما الم2003
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة  2022جانفي  26المؤرخ في  069وبمقتضى القرار رقـ  -

 مستغانـ.
 ي ػقػػػػػّرر

 

، كماىو محدد في الجدوؿ 2022جانفي  26المؤرخ في  069يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ المادة األولى:
 الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 
 لعالي والبحث العمميوزير التعميـ ا

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة مستغانـ
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس عبد النبيميموني  -
 ير المكمف بالماليةممثل الوز  عضو شندارلي براىـ محفوظ -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثمة عضو صرمـو حسيبة -
 مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو صبار دمحم غانـ -
 لعمل والتشغيل والضماف اإلجتماعيل الوزير المكمف باممث عضو جعفرؼ صديق -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو سمبساجي دمحم بف يوسف -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو خالدؼ دمحم -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو تميـ منى -
 ل الوزير المكمف بالصحةممث عضو خميل دمحم توفيق -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو بف لولو رمضاف -
 ممثل الوزير المكمف باإلتصاؿ عضو آزرو عمي -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو مرواني دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو قاسمي لطفي -
 لفالحة والتنمية الريفيةلمكمف باممثل الوزير ا عضو مساوؼ ميدؼ -
 ممثمة السيد الوالي عضو قوبع فاطمة الزىراء -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير........................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019جواف  18المؤرخ في  943يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 16 مؤرخ في 427قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
 .عييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتضمف ت

غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 12الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة  2003

الذؼ  2012يونيو سنة  4الموافق  1443رجب عاـ  14مؤرخ في ال 244-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2يتضمف إنشاء جامعة برج بوعريريج، السيما المادة 

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

الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953مقتضى القرار رقـ وب -
 .جامعة برج بوعريريج، المعدؿ

 ي ػقػػػػػّرر
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كماىو  نوفمبر، المعدؿ والمذكػور أعاله، 28المؤرخ في  1953يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 بيذا القرار. محدد في الجدوؿ الممحق

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة عنابة

 األعضاء المنتخبوف: -1
 الييئة  الصفة اإلسـ والمقب

 ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـوممثل منتخب عف األساتذة مف  عضو جبار عبد هللا برىاف -
 ألستاذية لكمية الطبمف ذوؼ مصف اممثل منتخب عف األساتذة  عضو قايوس فاتح -
 ذوؼ مصف األستاذية لكمية الحقوؽ  ممثل منتخب عف األساتذة مف عضو مرامرية حمة -
 ية العمـو اإلنسانية واإلجتماعيةممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكم عضو لرقـ عز الديف -
 لكمية اآلداب والمغات،ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية  عضو مغمولي اسماعيل -
 العمـو اإلقتصادية وعمـو التسييرممثمة منتخبة عف األساتذة مف ذوؼ مصف األستاذية لكمية  عضو نوؼ حياة -
 مصف األستاذية لكمية عمـو األرض ممثل منتخب عف األساتذة مف ذوؼ  عضو شطيبي دمحم -
 لكمية اليندسةذوؼ مصف األستاذية ممثل منتخب عف األساتذة مف  عضو رجاؿ بشير -
 ؾ األساتذة المساعديفممثل منتخب عف سم عضو قالوش عبد القادر -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو نحاؿ إلياـ -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو زايخ زيف الديف -
 التقنييف وعماؿ الخدماتدارييف و ممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو يعقوبي جموؿ -
 منتخب عف الطمبةممثل  عضو مقرؼ محي الديف -
 ممثمة منتخبة عف الطمبة عضو سالمي أماني -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير..........................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019ماي  27المؤرخ في  794يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 17مؤرخ في  428قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل  

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  221-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الجامعة والمتضمف تحويل المعيد الوطني لعمـو البحر وتييئة الساحل إلى مدرسة خارج
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد 

، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2019ماؼ  27المؤرخ في  794وبمقتضى القرار رقـ  -
 المدرسة الوطنية العميا لعمـو البحر وتييئة الساحل، المعدؿ.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2019ماؼ  27المؤرخ في  794حق بالقرار رقـ  يعدؿ الجدوؿ المم المادة األولى:
 ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 قي بف زيافأ.د عبد البا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لعموـ البحر وتييئة الساحل قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيسا ؽ مختارمزرا -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو غاشي اسماعيل -
 مكمف بالتربية الوطنيةممثل الوزير ال عضو تاوتي سمير -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو بولعوينات مولود -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ة المكمفة بالممثل السمط عضو بف ساسي قدور -
 ممثل وزير الدفاع الوطني عضو يوسف رمضاف -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو عبدالمؤمف ايناس -
 ممثمة الوزير المكمف بالصحة عضو بف برنو ليمى -
 بالطاقة والمناجـزير المكمف ممثل الو  عضو مصطفى اسماعيل -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثمة الوزير المكمف عضو حموش حسينة -
 ممثل الوزير المكمف بالنقل عضو قميل جياللي  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عيسات عبد الكريـ -
 ممثل الوزيرة المكمفة بالبيئة عضو   حاج عيسى رؤوؼ -
 المكمف بالصيد البحرؼ والمنتجات الصيدية ممثمة الوزير عضو نغمي نسيبة -
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  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841رقـ يعدؿ القرار  ،2022 مارس 17مؤرخ في  429قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية الذي

 

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

 .مف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمتض
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 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  218-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف تحويل المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 24الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،السيما المادة 

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841ضى القرار رقـ وبمقت -
 المدرسة الوطنية العميا في األشغاؿ العمومية، المعدؿ.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، 2019أكتوبر  13المؤرخ في  1841يعدؿ 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 مارس 17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 عالي والبحث العمميممثل الوزير المكمف بالتعميـ ال رئيسا بف تميس عبدالحكيـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو اسماعيلغاشي  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بوحاؼ يوسف -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير الم عضو كوديل صديق -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو تمود نجية -
 كمف بالداخمية والجماعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير الم عضو طكوب حمودؼ -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو نفتي كريمة -
 الوزير المكمف باألشغاؿ العموميةممثمة  عضو عمارة رشيدة -
 بالموارد المائية واألمف المائي ممثل الوزير المكمف عضو بوكرشة كماؿ -
 السكف والعمراف والمدينةالمكمف بممثل الوزير  عضو لومي اسماعيل -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير........................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2020مارس  10ي المؤرخ ف 209يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 17مؤرخ في  430قػػرار رقـ 
 )والية تممساف( يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية الذي

 

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

 .، المعدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
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 2005غشت سنة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 

 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي و البحث العممي

 ،2016افريل سنة  11الموافق  1437 رجب عاـ 3المؤرخ في  125-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .منو 2ية تممساف(، السيما المادة والمتضمف إنشاء مركز جامعي بمغنية )وال

الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المركز  2020مارس  10مؤرخ في ال 209وبمقتضى القرار رقـ  -
 )والية تممساف(، المعدؿ. الجامعي بمغنية

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المعدؿ، والمذكور أعاله، كما 2020مارس  10المؤرخ في  209يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 القرار.ىو محدد بالجدوؿ الممحق بيذا 

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )والية تممساف( قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بمغنية

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس مغاشو مراد -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو حميدؼ خديجة -
 ير المكمف بالتربية الوطنيةممثمة الوز  عضو ش حوريةبكو  -
  مكمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزير ال عضو بف ناصر بف لحسف -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو قدورؼ ابو األرباح -
 جتماعيعمل والتشغيل والضماف االممثل الوزير المكمف بال عضو حمزة دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو ديداف دمحم -
 تممثل الوزير المكمف بالتجارة وترقية الصادرا عضو بوشعير مراد -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو بودبمة أميف -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو بف قيدة زياف -
 ممثل الوالي عضو بوبكر فريد -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير........................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2019ماي  19المؤرخ في  20يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  21مػؤرخ فػي  19رقػـ قػػرار 
 لػػدى جامعة التكويف المتواصل لخدمات االجتماعيةالمتضمف تجديد تشكيمة لجنة ا

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21رخ في المؤ  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

       .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21رقـ بمقتضى المرسوـ الرئاسي  -

  .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، المتضمف إنشاء جامعة التكويف 1990ماؼ سنة  26المؤرخ في  149-90بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .المتواصل وتنظيميا وعمميا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18لمؤرخ في ا 77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة 2019ماؼ سنة  19نظػػػػًػرا  لمقرارالمؤرخ في  -

 .التكويف المتواصل
، بخصوص إستخالؼ العضو الدائـ السيد بف طيبة سميـ بعد 2022مارس سنة  06نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

تنصيبو كنائب رئيس المجمس الشعبي الوالئي لوالية الجزائر، بالعضو اإلضافي الثالث السيد صامت نور الديف 
   .ممثل منطقة الوسط

مدير الجامعة، المتضمف طمب  ، الوارد مف طرؼ السيد2022مارس سنة  13نظػػػػًػرا  لممراسمة المؤرخة في  -
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة 2019ماؼ سنة  19تعديل القرار المؤرخ في 

 التكويف المتواصل.  
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المشار إليو أعاله 2019ماؼ سنة  19المؤرخ في  20مف القرار رقـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  المػادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:  :2المػادة "
 األعضاء الدائموف: 

 بدوف تغيير -03 بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01
 بدوف تغيير -06 بدوف تغيير -05 بدوف تغيير -04
 بدوف تغيير -09 بدوف تغيير -08 نور الديفصامت  -07
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 : ضافيوف األعضاء اإل
 ".بدوف تغيير -02 بدوف تغيير -01

يكمف السيػد مدير جامعة التكويف المتواصل بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  :3المػادة 
 العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 الي نور الديفغو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022مارس  21مػؤرخ فػي  20قػػرار رقػـ 
 لػػدى الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو والتكنولوجيا

 

 العممي،إّف وزير التعميـ العالي والبحث 
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .عيػػػة وكيفية تمويػػميالمحتوػ الخدمػػات اإلجتما
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

      .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعدؿيتضمف تعييف أ 
، المتضمف 2012يناير سنة  9الموافق  1433صفرعاـ  15المؤرخ في  19-12بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تحويل الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي إلى وكالة موضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434بيع األوؿ عاـ ر  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ2021نوفمبر سنة  22نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا.
 

 ري ػقػػػػػرّ 
 

 تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوجيا. المػادة األولى:
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػػػػػادة 

 

 األعضاء الدائموف:
 إسماعيل أمينة، -03 بوروبة بشير، -02 محمودؼ دمحم،  -01
 بورسية أمنة. -05 ساوؼ فاطمة،عي -04
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 األعضاء اإلضافيوف :
 بورزاؽ أحمد. -02 برات كنزة، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػػػػػادة 
سينشر  يا بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼتكمف السيػدة مديرة الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ والتكنولوج :4المػػػػػادة 

 في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 21حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 22مؤرخ في  431قـ قػػرار ر 
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12ؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعد 2003
الذؼ  2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  244-12التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

 .منو 2ج بوعريريج، السيما المادة يتضمف إنشاء جامعة بر 
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لعالي والبحث العمميير التعميـ االذؼ يحدد صالحيات وز 
دارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إ 2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة برج بوعريريج، المعدؿ
 ي ػقػػػػػّرر

 

، ، المعدؿ والمذكػور أعاله2019نوفمبر  28المؤرخ في  1953يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 كماىو محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة برج بوعريريج

 األعضاء المنتخبوف: -1
 الييئة  الصفة اإلسـ والمقب

 تاذية لكمية العمـو والتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األس عضو روابح خالد  -
 ـ اآلليممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية الرياضيات واإلعال ضوع نويوة فريد -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عمـو الطبيعة والحياة وعمـو األرض والكوف  عضو بف ثابت عبد الوىاب -
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 ب والمغاتاألستاذية لكمية اآلدا ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف عضو بف خوية رابح -
 ية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكم عضو جحنيط حمزة -
 لكمية الحقوؽ والعمـو السياسية ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عضو خضرؼ دمحم -
 قتصادية والتجارية وعمـو التسييرالعمـو اإل ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية عضو براىـ شاوش توفيق -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو نويصر رياض -
 نتخبة عف سمؾ األساتذة المساعديفممثمة م عضو خرباش جميمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو بف بوقرة عبد المجيد -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتمثل منتخب عف الموظفيف اإلم عضو ناوؼ عبد الرزاؽ -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو سقني دمحم -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بوعبد هللا أسامة -
 .).........................................والباقي بدوف تغيير.............................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  2019نوفمبر  5المؤرخ في  1885يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 22مؤرخ في  432قػػرار رقـ 
 الذي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراس

 

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

 .تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ والمتضمف
غشت سنة  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 12، المعدؿ والمتمـ، السيما المادة الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا 2003
 2012يونيو سنة  4الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  245-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2سوؽ أىراس، السيما المادة  المتضمف إنشاء جامعة
 2013يناير  سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
س إدارة الذؼ يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجم 2019نوفمبر  5المؤرخ في  1885وبمقتضى القرار رقـ  -

 .جامعة سوؽ اىراس، المعدؿ
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 والمذكػور أعاله، كما ىو 2019نوفمبر  5لمؤرخ في ا 1885يعػدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 محدد في الجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 22 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة جامعة سوؽ أىراس
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة اإلسـ والمقب
 يف بالتعميـ العالي والبحث العممممثل الوزير المكم رئيس ديبي زىير -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو عبد الصمد عبد المجيد -
 كمفة بالتكويف والتعميـ المينييفممثل الوزيرة الم عضو السبتي حصيدة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو بف دادة صالح -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو ماضي عبد الحميـ -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عبد القادر حميدؼ -
 ممثل الوزير المكمف بالعدؿ عضو مموؾ فاروؽ  -
 المكمف بالتجارة وترقية الصادراتممثمة الوزير  عضو بف طالب مفيدة -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل  ا عضو عريس طاىر -
 ير المكمف بالصناعةممثل الوز  عضو قميل أدريس -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو نواصر صديق -
 الوزير المكمف بالشباب والرياضة ممثل عضو عوف عبد الباسط -
 مكمف بالفالحة والتنمية الريفيةممثل الوزير ال عضو ميسي عبد المالؾ -
 ممثل الوالي عضو بمقاضي رشيد -

 

 عضاء المنتخبوف:األ -2
 الييئة الصفة اإلسـ والمقب

 لتكنولوجياممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو وا رئيس بوموس زوىير -
 ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير عضو محرز نور الديف -
 اذية لكمية عمـو الطبيعة والحياةة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستممثم عضو كواشي نيى -
 ة لكمية الحقوؽ والعمـو السياسيةممثمة منتخبة عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذي عضو بف بوعبد هللا منية -
 األستاذية لكمية اآلداب والمغاتممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف   عضو سرايعية ياسيف -
 ية العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لكم عضو ورتي جماؿ -
 لمعيد العمـو الفالحية والبيطرة ممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية عضو بولبدة ناجي -
 البدنية والرياضيةممثل منتخب عف األساتذة ذوؼ مصف األستاذية لمعيد عمـو وتقنيات النشاطات  عضو تيايبية فوزؼ  -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو عوادؼ نعماف -
 منتخب عف سمؾ األساتذة المساعديفممثل  عضو تمنجارؼ سفياف -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو صيار حساف -
 قنييف وعماؿ الخدماتدارييف والتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو رافعي نبيمة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بولحميب نصر الديف -
 مثل منتخب عف  الطمبةم عضو شريف عز الديف  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجمس إدارة ،2022 مارس 22مؤرخ في  433قػػرار رقـ 
 ميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباسالمدرسة الع

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434وؿ عاـ ربيع األ 18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .بحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي وال
 2014غشت سنة  25الموافق  1435شواؿ عاـ  29المؤرخ في  232-14وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 4يدؼ بمعباس، السيما المادة والمتضمف إنشاء مدرسة عميا لإلعالـ اآللي بس
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبم -

 .منو 24السيما المادة  الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس.
لمجدوؿ  تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدؼ بمعباس طبقا :2المادة 

 الممحق بيذا القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 مارس 22 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لإلعالـ اآللي بسيدي بمعباس
 األعضاء المعينوف: -1

 القطاع الصفة االسـ والمقب
 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف طاطا سمير -
 لوزير المكمف بالماليةممثل ا عضو قاني بوزيد  -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو أوالد العيد كماؿ -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو اليادؼ ليندة -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو دريبيف رابح -
 صناعةممثل الوزير المكمف بال عضو خميفة عيسى  -
 ير المكمف بالطاقة والمناجـممثل الوز  عضو زنوش ليازيد -
 د والمواصالت السمكية والالسمكيةممثل الوزير المكمف بالبري عضو لخضر حمينة اسماعيل -
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 :األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو كسكاس نبيل -
 تخب عف سمؾ األساتذةممثل من عضو بف سناف حمداف -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو قموش بديعة -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "ب" ممثمة منتخبة عف عضو بف شريف خيرة -
 ديف قسـ "ب"ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة المساع عضو عمراف عبد القادر -
 ذة المساعديف قسـ "ب"سمؾ األسات ممثمة منتخبة عف عضو ديف نسيمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو حافظي فاطمة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو ناصرؼ أمينة -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فريحاوؼ أيوب -
 بةممثل منتخب عف الطم عضو فيدمة دمحم عبد االلو -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مارس 24مؤرخ في  434قػػرار رقـ 

 المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2015يوليو سنة  11الموافق  1436رمضاف عاـ  24المؤرخ في  184- 15لتنفيذؼ رقـوبمقتضى المرسوـ ا -

  .منو 4والمتضمف إنشاء المدرسة العميا لألساتذة بورقمة، السيما المادة 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24السيما المادة  النموذجي لممدرسة العميا، الذؼ يحدد القانوف األساسي
 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 س إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة.مجم
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة طبقا لمجدوؿ الممحق بيذا  :2المادة 

 القرار.
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.: 3المادة 

 2022 مارس 24 فيحرر بالجزائر 
 زير التعميـ العالي والبحث العمميو 

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا لألساتذة بورقمة
 األعضاء المعينوف:  -1

 القطاع الصفة سـ والمقباال
 ممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العممي، رئيس فرحاتي عمر -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية، عضو حفصي يوسف -
 ممثل الوزير  المكمف بالتربية الوطنية، عضو بدر الديف بف عيسى -
 ف، ممثل الوزير المكمف بالتكويف والتعميـ المينيي عضو بمخادـ أحمد -
 ممثل السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ، عضو حاج عيسى صالح -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة. عضو بوسعد جماؿ الديف -

 

 األعضاء المنتخبوف: -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو مالكية بمقاسـ  -
 ف سمؾ األساتذةممثل منتخب ع عضو العابد ابراىيـ -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثل منتخب عف  عضو باعيسى بابمحاج -
 سمؾ األساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثمة منتخبة عف  عضو بف زاىي خديجة -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف عضو نممي عقبة -
 ساعديف قسـ "أ"سمؾ األساتذة الم ممثمة منتخبة عف عضو مبروكي نصيرة -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو ىباؿ مبروؾ  -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثمة منتخبة عف الموظفيف اإل عضو باعمر سعيدة  -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عوار سامي -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو عربية عبد الكريـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف إنشاء وتشكيل لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة  2022مارس  27مػؤرخ فػي  21قػػرار رقػـ 

 لػػدى المدرسة الوطنية العميا لمغابات خنشمة
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19خ في المؤر  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82سوـ رقـ بمقتضى المر  -

       .اإلجتماعية الخدمات المتعمق بتسيير
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف  تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13ـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى المرس -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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، 2020يونيو سنة  27الموافق  1441ذؼ القعدة عاـ  5المؤرخ في  167-20بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .مغاباتيتضمف إنشاء مدرسة وطنية عميا ل

 ، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ2022فيفرؼ سنة  07نظػػػػًػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة الوطنية العميا لمغابات خنشمة. 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 الوطنية العميا لمغابات خنشمة. تنشأ لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة المػادة األولى:
 تتشكل لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2ة المػػػػػاد

 األعضاء الدائموف:
 لعور نذير -03 غمرؼ عبد الرحماف -02 مناصرؼ عمار -01
 مسعد عمار -05 صيد فريد -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 

 حقاص يحي -02 دالع ياسمينة -01
 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03ث )تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثال :3المػػػػػادة 
تكمف السيػدة مديرة المدرسة الوطنية العميا لمغابات خنشمة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة  :4المػػػػػادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 27حرر بالجزائر في 

 عالي والبحث العمميع/وزير التعميـ ال
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  27مػؤرخ فػي  22قػػرار رقػـ 
 باتنة –المركز الجامعي بريكة لػدى

 

 الي والبحث العممي،إّف وزير التعميـ الع
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ 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  -

 .ػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميالمحتوػ الخدمػ
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ 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 التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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شاء المركز الجامعي ، المتضمف إن2016ماؼ سنة  23المؤرخ في  146-16بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 ببريكة باتنة.

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2022مارس سنة  01نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المركز الجامعي بريكة باتنة.

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 
 

 

 باتنة.تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المركز الجامعي بريكة  المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ: :2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 بضياؼ سمير، -03 بومعراؼ رمزؼ، -02 مرزوقي بمقاسـ،  -01
 سماتي حاتـ. -05 دبي نوارؼ، -04

               

 األعضاء اإلضافيوف:  
 برابح منير. -02 سمير رحابي، -01

 

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3ػػادة المػػػ
تكمف السيػدة المكمفة بتسيير شؤوف مديرية الجامعي بريكة باتنة بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في  :4المػػػػػادة 

 النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 27الجزائر في حرر ب

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 28مؤرخ في  435قػػرار رقـ 
 مية ألعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوؼالذي يحدد القائمة االس

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 2021فبراير سنة  21الموافق  1442رجب عاـ  9المؤرخ في  78-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة
 2005غشت سنة  16الموافق  1426 رجب عاـ 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 10الذؼ يحدد مياـ المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيمو و سيره، السيما المادة 
 2011غشت سنة  22الموافق  1432رمضاف عاـ  22المؤرخ في  303-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 2ة المتضمف إنشاء مركز جامعي بتندوؼ، المتمـ، السيما الماد
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908وبمقتضى القرار رقـ  -

  .الجامعي بتندوؼ، المعدؿالمركز 
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، المعدؿ،  والمذكور أعاله، 2019نوفمبر  13المؤرخ في  1908يعدؿ 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 مارس 28 فيرر بالجزائر ح

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المركز الجامعي بتندوؼ

 عضاء المعينوف:األ -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ميممثل الوزير المكمف بالتعميـ العالي والبحث العم رئيسا مجاود دمحم -
 ممثل الوزير المكمف بالمالية عضو حيداس عبد القادر -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو كيسرػ ساعد  -
 ف والتعميـ المينييفمفة بالتكويممثل الوزيرة المك عضو عالؿ الطيب -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو زعبيط فضيل -
 لعمل والتشغيل والضماف االجتماعيممثل الوزير المكمف با عضو مخموفي عبد الوىاب -
 وترقي الصادرات ممثل الوزير المكمف بالتجارة عضو سيدؼ الصالح عمر -
 لوزير المكمف بالعدؿممثمة ا عضو الطاىر مريـ  -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو عيساني عاشور -
 لوزيرة المكمفة بالثقافة والفنوف ممثل ا عضو دمحمؼ سيدؼ عمر -
 ممثل الوالي عضو بوخاتـ عبد هللا -

 

 .).......................................والباقي بدوف تغيير......................................)
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 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  ،2022 مارس 28مؤرخ في  436قػػرار رقـ 
 المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف

 

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

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ر التعميـ العالي و البحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
فبراير سنة  15الموافق   1438جمادػ االولى عاـ  18المؤرخ في  84-17وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

والمتضمف تحويل المدرسة التحضيرية في العموـ والتقنيات بوىراف، الى مدرسة عميا في اليندسة  2017
 .منو 4الكيربائية والطاقوية، السيما المادة 
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 1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  24تطبيقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد القائمة االسمية ألعضاء 2016يونيو سنة  14الموافق 

 مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.
تحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة العميا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف طبقا  :2المادة 

 مجدوؿ الممحق بيذا القرار.ل
 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :3المادة 

 2022 مارس 28 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
 المعينوف:األعضاء  -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 اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عثماني يحيى  -
 مكمف بالصناعةل الوزير الممث عضو جاب هللا فريد -
 الوزير المكمف بالطاقة والمناجـممثل  عضو سباع عمر -
 غرفة الجزائرية لمتجارة والصناعةممثمة عف ال عضو عدو سعاد -
 الصناعي سيدؼ بف ذىيبة بمستغانـ ممثل عف المجمع عضو كوبيبي بشير جيالني -
 رافة الصيانة الصناعية أرزيو بوىممثل عف شرك عضو كمـو يزيد -

 

 األعضاء المنتخبوف  -2
 الييئة الصفة االسـ والمقب

 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو بف جدو ياسيف -
 ممثل منتخب عف سمؾ األساتذة عضو أحمد باشا دمحم رضا -
 ساتذة المحاضريف قسـ "أ"ممثل منتخب عف  سمؾ األ عضو قرعيش خالد -
 اضريف قسـ "أ"سمؾ األساتذة المح ممثل منتخب عف  عضو مراحي أمير -
 سمؾ األساتذة المساعديف قسـ "أ" ممثل منتخب عف  عضو ىاشمي ىاشمي -
 ممثل منتخب عف سمؾ  األساتذة المساعديف قسـ "أ عضو بف حبارة الحاج -
 دارييف والتقنييف وعماؿ الخدماتممثل منتخب عف الموظفيف اإل عضو درقي عبدالقادر -
 التقنييف وعماؿ الخدماتيف اإلدارييف و ممثل منتخب عف الموظف عضو بمعربي أحمد -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو فراحي ياسيف -
 ممثل منتخب عف الطمبة عضو بف الشيخ عبدالرحيـ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  2020مية جوي 02المؤرخ في  376يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 28مؤرخ في  437قػػرار رقـ 
 يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي

 

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

 .مة، المعدؿضمف تعييف أعضاء الحكو والمت
 2008يوليو سنة  14الموافق  1429رجب عاـ  11المؤرخ في  222-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .اإلحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة والمتضمف تحويل المعيد الوطني لمتخطيط و
 2013سنة يناير  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .يـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وزير التعم
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة  2020جويمية  02المؤرخ في  376وبمقتضى القرار رقـ  -

 .عميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقيالمدرسة   الوطنية ال
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

والمذكور أعاله، كما ىو  2020جويمية  02المؤرخ في  376يعدؿ الجدوؿ الممحق بالقرار رقـ  المادة األولى:
 .محدد بالجدوؿ الممحق بيذا القرار

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المدرسة الوطنية العميا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي قائمة أعضاء مجمس إدارة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس بف زينة دمحم -
 لماليةممثل الوزير المكمف با عضو مسعودؼ عبدهللا -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو محمودؼ عبة -
 كمف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير الم عضو حرفوش زىية -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثمة السمطة المكمفة بال عضو لوز رزقية -
  مية والتييئة العمرانيةممثمة الوزير المكمف بالداخمية والجماعات المح عضو بونييي كمثـو  -
 ممثمة الوزير المكمف بالصناعة عضو بمحوت صفية زوجة عمروش -
 ممثل الديواف الوطني لالحصائيات عضو زيدوني حميد -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير.............................................)
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 2021جواف  10المؤرخ في  646يعدؿ القرار رقـ  ،2022 مارس 28مؤرخ في  438قػػرار رقـ 
  عميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية ال

 

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

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
 2011نوفمبر سنة  28الموافق   1433محـر عاـ  3المؤرخ في 399-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .البيوتكنولوجيا بقسنطينةميا في والمتضمف انشاء مدرسة وطنية ع
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في  176-16وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .منو 24رسة العميا،السيما المادة الذؼ يحدد القانوف األساسي النموذجي لممد
، الذؼ يحدد القائمة االسمية ألعضاء مجمس إدارة 2021جواف  10المؤرخ في  646وبمقتضى القرار رقـ  -

 المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، والمذكور أعاله، كما ىو محدد 2021جواف  10المؤرخ في  646جدوؿ الممحق بالقرار رقـ يعدؿ ال المادة األولى:
 بالجدوؿ الممحق بيذا القرار.

 ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي. :2المادة 
 2022 مارس 28 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 اقي بف زيافأ.د عبد الب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قائمة أعضاء مجمس إدارة المدرسة الوطنية العميا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

 األعضاء المعينوف: -1
 القطاع الصفة االسـ والمقب

 ف بالتعميـ العالي والبحث العمميممثل الوزير المكم رئيس رش دمحم اليادؼلط -
 ممثمة الوزير المكمف بالمالية عضو مسيخ كريمة -
 الوزير المكمف بالتربية الوطنية ممثل عضو منصر عبد المجيد -
 مف بالتكويف والتعميـ المينييفممثمة الوزير المك عضو ليمور زناتي رحيمة  -
 وظيفة العمومية واإلصالح اإلدارؼ ممثل السمطة المكمفة بال عضو عروسي سميماف -
 اعات المحمية والتييئة العمرانيةممثل الوزير المكمف بالداخمية والجم عضو درواز مولود -
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة عضو زحنيت دمحم عدناف -
 ريفيةلمكمف بالفالحة والتنمية الممثل الوزير ا عضو بف بمقاسـ عبدالقادر -
 ممثل الوزير المكمف بالصحة عضو بوشموش عبد الحميد -

 

 .).........................................والباقي بدوف تغيير.............................................)
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   578

 

 

 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 سمار  30مؤرخ في  439 قػػرار رقـ
 لدى الجامعات والمراكز الجامعية "ةتخصص "جيولوجيا أساسي "عمـو األرض والكوف"، فرع "جيولوجيا"

 

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

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

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

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

  .هيحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسير 
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
ويحدد لمميداف  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  الذؼ 2013جويمية  28المؤرخ في  491وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المعّدؿ ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع "جيولوجيا"،
والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ أألرض  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -

 .والكوف"،لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
نوفمبر  03اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في وبمقتضى محضر  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020
 ي ػقػػػػػّرر

يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ميداف "عموـ األرض والكوف" فرع "جيولوجيا" نخصص  المادة األولى:
 ار.طبقا لممحق ىذا القر  "جيولوجيا أساسية"،

 ، المعّدؿ  والمذكور أعاله.2013جويمية   28المؤرخ في  491يمغى القرار رقـ  :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 البحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي و 
 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف
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 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس  2022مارس  30المؤرخ في  439ممحق القرار رقـ 
 "ةتخصص "جيولوجيا أساسي في ميداف "عمـو األرض والكوف"، فرع "جيولوجيا"

 

  1طذاضي ان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
ل أعًا

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 1رُىٌىرُب 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 11األرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 1فُقَبء 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وُُّبء 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

30مب1 - 30مب1 2 4 1ثُىٌىرُب   %60 %40 00مب45 00مب45 

30مب1 - 30مب1 2 4 رُىِىؿفىٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 3األرصذة: 

 3انًعايم: 

30مب1 - 30مب1 2 2 1إػالَ آٌٍ   %60 %40 00مب45 00مب45 

30مب1 - 1 1 1تمُٕبد اٌتؼجُـ   - %100 30مب22 30مب22 - 

   00ضا360 30ضا382 30ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 1يجًىع انطذاضي 

م إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : عً  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2طذاضي ان
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أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب67 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 2رُىٌىرُب 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 11األرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 2فُقَبء 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2وُُّبء 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00.مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2ثُىٌىرُب 

ِؼعً إًٌ اٌغـَطخ 
 اٌزُىٌىرُخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4

 ى أفقيتوحذة تعهي

 1.2انريس: وث أف 

 3األرصذة: 

 3انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 2إػالَ آٌٍ 

 - %100 30مب22 30مب22 - 30مب1 - 1 1 2تمُٕبد اٌتؼجُـ 

     00ضا360 30ضا382 30ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 2يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
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يراقبت 
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 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.1س: وث أش انري

 12األرصذة:

 6انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 - 00مب3 30مب1 3 6 ػٍُ اٌجٍىؿاد

30مب67 00مب3 - 30مب1 3 6 ػٍُ اٌّؼبػْ 30مب67   40% 60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 6األرصذة:

 3انًعايم:

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3  - 30مب1 3 6 1تىتىُٔه
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 ة تعهيى يُهجيتوحذ

 2.1انريس: وث و 

 9األرصذة: 

 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػٍُ اٌطجمبد

30مب2 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌّنتضخبد   %60 %40 00مب60 00مب60 

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 3األرصذة: 

 3انًعايم: 

30مب1 - 30مب1 2 2 تنُُـ لىاػؼ اٌجُبٔبد  %60 %40 00مب45 00مب45 

 - %100 30مب22 30مب22   30مب1 - 1 1 1ٌغخ أزٍُقَخ 

     00ضا375 00ضا375 00ضا10 00ضا6 00ضا9 17 30 3يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 9األرصذة:

 5انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌظغىؿ إٌبؿَخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ػٍُ اٌظغىؿ اٌـمىثُخ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 

 10األرصذة:

 6انًعايم:

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 2تىتىُٔه

00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌّنتضخبد اٌّزهـَخ  30مب67 30مب67 
40% 60% 

 هيى يُهجيتوحذة تع

 2.2انريس: وث و 

 9األرصذة: 

 5انًعايم: 

30مب2 - 30مب1 3 5 رُىوُّبء  %60 %40 00مب60 00مب60 

 - %100 00مب45 00مب45 - - - 2 4 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.2انريس: وث أف 

 2األرصذة: 

 2انًعايم: 

 2 2 رُىفقَبء

 

 30مب1

 

30مب1  

 
 %60 %40 00مب45 00مب45 -

     30ضا397 30ضا397 00ضا13 30ضا1 00ضا9 18 30 4ىع انطذاضي يجً

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5طذاضي ان

 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 ذاضي نهط

 

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
عًال أ

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 

 12األرصذة:

 7انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌظغىؿ اٌّتضىٌخ

 %60 %40 00مب90 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 7 ػٍُ  اٌـمىثُبد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 9األرصذة:

 5انًعايم :

 %60 %40 00مب45 00مب45 - - 00مب3 2 4 رُىٌىرُب تبؿَغُخ

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 رُىٌىرُب إلٍُُّخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 8األرصذة: 

  4انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىفقَبء

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىإصظبء

 وحذة تعهيى أفقيت

  3.1انريس: وث أف

  1األرصذة:

 1انًعايم: 

 1 1 ٌغخ أزٍُقَخ تمُٕخ 

 

 30مب1

 

- 

 

 

 %100 - 30مب22 30مب22 -

     30ضا382 30ضا382 00ضا09 00ضا3 30ضا13 17 30 5يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  6طذاضي ان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 طبيقيتت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة:

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ػٍُ اٌـمىثُبد

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ػٍُ  اٌّنتضبحبد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 8األرصذة:

 4: انًعايم

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ُِىـوتىتىُٔىب

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػٍُ اٌظغىؿ

 وحذة تعهيى يُهجيت

   3.2انريس: وث و   

 12األرصذة: 

  6انًعايم:

 %60 %40 00مب90 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 رُىٌىرُب اٌزقائـ

%100 00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 4 تـثض ُِؼأٍ  - 

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.2انريس: وث أف 

 2األرصذة:

 2انًعايم: 

 %100 - 30مب22 30مب22 - - 30مب1  1 1 لُُ وأعاللُبد اٌّهٕخ

 %100 - 30مب22 30مب22 - -  30مب1  1 1 تنُُـ ِشـوع

     00ضا360 00ضا360 00ضا9 00ضا3 00ضا12 16 30 6يجًىع انطذاضي 

  : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور أخري *

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف ،2022 مارس 30مؤرخ في  440قػػرار رقـ 

 معات والمراكز الجامعيةلدى الجا تخصص "جيولوجيا تطبيقية" "عمـو األرض والكوف"، شعبة " جيولوجيا "
 

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

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

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

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

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يحدد لمميداف و  شاء المجنة البيداغوجية الوطنيةإنالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيميا وتنظيميا وسيرىا
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2013جويمية  28المؤرخ في  491وبمقتضى القرار رقـ  -

 .المعّدؿ ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع "جيولوجيا"،
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والمتضمف تحديد مدونة الفروع لميداف "عموـ أألرض  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر والكوف"،

نوفمبر  03وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في  -
 .1بجامعة قسنطينة 2020

 ي ػقػػػػػّرر
 

يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ميداف "عموـ األرض والكوف" شعبة "جيولوجيا" نخصص  األولى:المادة 
 طبقا لممحق ىذا القرار. "جيولوجيا تطبيقية" ،

 المذكور أعاله.، المعّدؿ  و 2013جويمية   82المؤرخ في  491يمغى القرار رقـ  :2المادة 
ـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعمي :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس  ،2022مارس  30المؤرخ في  440القػػرار رقـ  ممحق

 تطبيقية"تخصص "جيولوجيا  في ميداف "عمـو األرض والكوف"، شعبة "جيولوجيا"
 

1طذاضي ان  
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 
 4انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 1رُىٌىرُب 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.2انريس: وث أش 

 11األرصذة: 
 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 1فُقَبء 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1وُُّبء 

 ة تعهيى يُهجيتوحذ
 1.1انريس: وث و 

 8األرصذة: 
 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 1ثُىٌىرُب 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 رُىِىؿفىٌىرُب

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 3األرصذة: 
 3انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 1إػالَ آٌٍ 

 - %100 30مب22 30مب22 - 30مب1 - 1 1 1تمُٕبد اٌتؼجُـ 

     00ضا360 30ضا382 30ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 1يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
2انطذاضي   

 ادعُىاٌ انًى وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 2رُىٌىرُب 
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 تعهيى أضاضيتوحذة  
 1.2.2انريس: وث أش 

 11األرصذة: 
 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 2فُقَبء 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2وُُّبء 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 8األرصذة: 
 4عايم: انً

 %60 %40 00.مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2ثُىٌىرُب 

ِؼعً إًٌ اٌغـَطخ 
 اٌزُىٌىرُخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 3األرصذة: 
 3انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 2إػالَ آٌٍ 

 - %100 30مب22 30مب22 - 30مب1 - 1 1 2تمُٕبد اٌتؼجُـ 

     00ضا360 30ضا382 30ضا7 00ضا6 00ضا12 17 30 2يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3انطذاضي 

        

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.1انريس: وث أش 

 12األرصذة: 
 6انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 - 00مب3 30مب1 3 6 ػٍُ اٌجٍىؿاد

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 6 ػٍُ اٌّؼبػْ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  2.1.2انريس: وث أش

 6األرصذة : 
 3انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 6  1تىتىُٔه 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 9األرصذة: 
 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ػٍُ اٌطجمبد

 %60 %40 00مب60 00مب60 30مب2 - 30مب1 3 5 ٍُ اٌّنتضخبد ػ

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.1انريس: وث أف 

 3األرصذة: 
 3انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 تنُُـ لىاػؼ اٌجُبٔبد

 - %100 30مب22 30مب22 - 30مب1 - 1 1 1ٌغخ أزٍُقَخ 

     00ضا375 00ضا375 00ضا10 00اض6 00ضا9 17 30 3يجًىع انطذاضي  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
4طذاضي ان  

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي
انطاعي 
 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

ًال أع
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.1انريس: وث أش 

 9األرصذة: 
 5انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌظغىؿ إٌبؿَخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ػٍُ اٌظغىؿ اٌـمىثُخ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.2.2انريس: وث أش 

 10رصذة:األ
 6انًعايم:

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 2تىتىُٔه

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌّنتضخبد اٌّزهـَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2انريس: وث و 

 9األرصذة: 
 5انًعايم: 

 %60 %40 00مب60 00مب60 30مب2 - 30مب1 3 5 رُىوُّبء

 - %100 00مب45 00مب45 - - - 2 4 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 2األرصذة: 
 2انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 2 رُىفقَبء

     30ضا397 30ضا397 00ضا13 30ضا1 00ضا9 18 30 4يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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5طذاضي ان  
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 

 12األرصذة: 

 7انًعايم: 

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ػٍُ اٌظغىؿ اٌّتضىٌخ

 %60 %40 00مب90 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 7 ػٍُ  اٌـمىثُبد

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 9األرصذة: 

 5انًعايم : 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - - 00مب3 2 4 رُىٌىرُب تبؿَغُخ

 %60 %40 30مب67 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 ُُّخرُىٌىرُب إلٍ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 8األرصذة: 

  4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىفقَبء

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىإصظبء

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: وث أف 

 1األرصذة: 

 1: انًعايم

 %100 - 30مب22 30مب22 -  - 30مب1 1 1 ٌغخ أزٍُقَخ تمُٕخ 

     30ضا382 30ضا382 00ضا09 00ضا3 30ضا13 17 30  5يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6طذاضي ان

 

 دانًىاعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 8 :األرصذة

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ِىاؿػ ِؼؼُٔخ وطبلىَخ 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىٌىرُب اٌّهٕؼك 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 8 :األرصذة

 4 : انًعايم

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 هُؼؿورُىٌىرُب 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 رُىٌىرُب اٌّضُظ 

 توحذة تعهيى يُهجي

 3.2انريس: وث و 

 21 :األرصذة

   6انًعايم:

 %60 %40 00مب90 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8 رُىٌىرُب اٌزقائـ

 - %100 00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 4 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.2انريس: وث أف 

  1:األرصذة

 1انًعايم: 

 1 1 لُُ وأعاللُبد اٌّهٕخ
 

 %100 - 30مب22 30مب22  - - 30مب1

 %100 - 30مب22 30مب22 - - 30مب1 1 1 تنُُـ ِشـوع

     00ضا060 00ضا060 00ضا7 00ضا4 00ضا21 26 30 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس في ميداف"عمـو ،2022 مارس 30مؤرخ في  441قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا و تييئة االقميـ"  تخصص "تييئة االقميـ"
 

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

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

 .المعدؿ والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
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 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24رخ في المؤ  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ

الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .هنظيمو وسير يحدد مياـ المركز الجامعي والقواعد الخاصة بت

 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .وشيادة الماستر وشيادة الدكتوراهالمتضّمف نظاـ الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الميسانس و 

 2013يناير سنة  30لموافق ا 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 

يحدد لمميداف و  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -
 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا

الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2013جويمية28 المؤرخ في  490وبمقتضى القرار رقـ  -
 .ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع "جغرافيا وتييئة اإلقميـ"، المعّدؿ

الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرص والكوف"،  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -
 ستر.مالنيل شيادة الميسانس وشيادة ال

نوفمبر  03وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في  -
 .1قسنطينةبجامعة  2020

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا وتييئة  المادة األولى:
 "تييئة االقميـ"، طبقا لممحق ىذا القرار.االقميـ"، تخصص 

 المعّدؿ والمذكور أعاله. 2013جويمية 82المؤرخ في  490يمغى القرار رقـ  :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ و التكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 ة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشر 
 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس 2022مارس  30المؤرخ في  441ممحق القرار رقـ 

  في ميداف "عمـو األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا و تييئة االقميـ" تخصص "تييئة االقميـ"
 1طذاضي ان

 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

نطاعي انحجى ا انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 
 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ  
    1وتهُئخ اإللٍُُ 

 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 ى أضاضيتوحذة تعهي
 1.1.2انريس: وث أش 

 8األرصذة: 
 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 رُىٌىرُب ػبِخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 تمُٕبد ؿمُ اٌغـائظ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2طذاضي ان

     

 

  

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 
 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 
 2وتهُئخ اإللٍُُ 

 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.2.2انريس: وث أش 

 9األرصذة: 
 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌؼّـاْ

 %60 %40 00مب45 00مب45 00مب3 - 30مب1 3 4 رُىِىؿفىٌىرُب

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.2انريس: وث و 

 9األرصذة: 
 6انًعايم: 

30مب1 30مب1 2 3 االصظبء  2ؿَبضُبد   %60 %40 00.مب45 00مب45 - 

30مب1 30مب1 2 3 فُقَبء2  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 ِؼعً ٌٍزُىِبتُه

 ذة تعهيى اضتكشافيتوح
 1.2انريس: وث إش 

 2األرصذة:
 2انًعايم:

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 2 2  2إػالَ آٌٍ

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.2انريس: وث أف 

 2األرصذة:
 2انًعايم: 

30مب1 2 2  2ٌغخ أرٕجُخ  %100 - 00مب45 30مب22 - - 

   00ضا360 00ضا360 00ضا6 00ضا6 30ضا13 20 30 2يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 1.1انريس: وث و 

 10األرصذة: 
 8انًعايم: 

30مب1 30مب1 2 3 ثُىٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 - 
 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 وُُّبء

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 : اٌتضًٍُ اٌـَبض1ٍؿَبضُبد 
 30مب1 30مب1 2 2 1فُقَبء 

 
 %60 %40 00مب45 00مب45

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 1.1انريس: وث إش 

 2:االرصذة
 2انًعايم:

30مب1 2 2 1اػالَ أٌٍ   %100 - 00مب45 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى أفقيت
 1.1انريس: وث أف 

 2األرصذة: 
 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 1 فـٔنُخ ٌغخ

     00ضا405 00ضا405 30ضا7 30ضا4 00ضا15 19 30 1يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 3طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 عُىاٌ انًىاد

يذ 
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

عًال أ
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
   2.1.1انريس: وث أش 

 9األرصذة: 
 6انًعايم: 

30مب1 3 5 هُؼؿوٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

إٌّبعبد اٌضُىَخ 
 ثُىِٕبط ()

30مب1 3 4  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

 وحذة تعهيى أضاضيت
 2.1.2انريس: وث أش 

 8األرصذة: 
 4انًعايم:

 %60 %40 - 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌّؼْ و االلبٌُُ

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تضًٍُ ػَّىغـافٍ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1 انريس: وث و

  9األرصذة:
 4انًعايم: 

30مب1 2 5 االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ 30مب1 -  00مب45   - 40% 60% 

ؼٍىِبد ِؼعً ٌٕظُ اٌّ
 اٌزغـافُخ

30مب1 2 4 30مب1 -   %60 %40 00مب45 00مب45 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 2.1انريس: وث إش 

  3األرصذة:
 3انًعايم:

تضًٍُ اٌىحبئك 
 اٌغـائطُخ

 %60 %40 00مب45 00مب45  30مب1 30مب1 2 2

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 التظبػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 4طذاضي ان

 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي

 أضبىع( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

يراقبت 
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  2.2.1انريس: وث أش   

 8االرصذة:
 4انًعايم:

30مب1 2 4 اٌزقائـ: اٌّزبي واٌّزتّغ %40 00مب45 00مب45 - 30مب1   60% 

30مب1 2 4 اٌُّبٖ و اٌتُّٕخ %40 00مب45 00مب45 - 30مب1   60% 

 وحذة تعهيى أضاضيت
   2.2.2انريس: وث أش 

 12االرصذة:
 6انًعايم:

30مب1 2 4 االومبط اٌفقَبئُخ %40 00مب45 00مب45 - 30مب1   60% 

%40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 االومبط اٌـَفُخ  60% 

30مب1 2 4 االومبط اٌضضـَخ %40 00مب45 00مب45 - 30مب1   60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.2انريس: وث و 

 7االرصذة: 
 4انًعايم: 

30مب1 2 3 تمُٕبد االمتمظبء %40 00مب45 00مب45 - 30مب1   60% 

 - %100 - 00مب40 - - - 2 4 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت
 2.2انريس: وث إش 

 1االرصذة:
 1انًعايم:

30مب1 1 1 ُ االرتّبعػٍ  %100 - 30مب22 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى أفقيت
 2.2انريس: وث أف 

 2االرصذة: 
 2انًعايم: 

 %100 - 30مب22 30مب22 - - 30مب1 1 1 اعاللُبد اٌّهٕخ

 %100 - 30مب22 30مب22 - - 30مب1 1 1 ٌغخ ارٕجُخ

30ضا13 17 30 4يجًىع انطذاضي  00ضا09  00ضا00  30ضا377  00ضا337     

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5طذاضي ان

        

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي
 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)
 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 
 يىجهت

أعًال 
 تطبيقيت

راقبت ي
 يطتًرة

 إيتحاٌ

 
 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.0انريس: وث أش 
 9: االرصذة

 5انًعايم:  

 %60 %40 00مب45 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 تمُٕبد و تطجُمبد اٌتهُئخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 مُبمبد اٌتهُئخ اٌؼّـأُخ

 وحذة تعهيى أضاضيت
 1.1.0انريس: وث أش 

 8صذة: االر

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌشجىبد و االلٍُُ

خ و إٌمًُاٌضـو  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 

 وحذة تعهيى يُهجيت
 0.2انريس: وث و 

 8االرصذة: 
 4انًعايم:

  %100 00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 4 اػّبي اٌىؿشخ

ىِبد تطجُمبد ٔظُ اٌّؼٍ
 اٌزغـافُخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 اضتكشافيتوحذة تعهيى 
 2.0انريس: وث إش 

 4االرصذة:
 1انًعايم:

اٌّـافك اٌؼّىُِخ, 
 اٌغؼِبد اٌتزهُقاد و

 - 30مب1 30مب1 2 4
 

 00مب45
 
00مب45  

40% 60% 

 وحذة تعهيى أفقيت
  2.0 انريس: وث أف

 2االرصذة: 

 2انًعايم: 

00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 ارٕجُخٌغخ   

 
 
- 

 
100% 

 

   00ضا060 00ضا060 00ضا6 00ضا07 00ضا20 26 00 5يجًىع انطذاضي 
 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1أف  انريس: وث

 1األرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 3ٌغخ  30مب22 - -  00مب45   - 100% 

30ضا13 18 30 3يجًىع انطذاضي  30ضا7  00ضا03  00ضا360  00ضا315     

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
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 6طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 

 عُىاٌ انًىاد

نر
ا

يذ
ص

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم:  

اٌضىُ اٌـاشؼ واٌتُّٕخ 

 اٌّضٍُخ
 %60 %40 00مب45 00بم45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 إٌشبطبد وتٕظُُ اٌّزبي

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 04انًعايم: 

االعطبؿ و هشبشخ  

 االلٍُُ
30مب1 30مب1 2 4  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

30مب1 30مب1 2 4 اٌجُئخ و اٌّضُظ 00بم45 00مب45 -   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2انريس: وث و 

 12االرصذة:

 4انًعايم:

 %100 - 00مب45 30مب 22 - - 30مب1 1 2 ِٕبهذ اٌجضج

 - %100 00مب45 00مب45 - - - 3 10 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.2انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 1انًعايم:

00مب45 30بم22 - - 30مب1 1 2 االلٍُُ و اٌؼىٌّخ  - 100% 

   00ضا315 00ضا270 - 00ضا06 00ضا09 13 30 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
في ميداف"عمـو األرض  يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ،2022 مارس 30مؤرخ في  442قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعيةتخصص "جيومورفولوجيا" والكوف"، شعبة "جغرافيا والتييئة اإلقميـ" 
 

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

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

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

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

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

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

 .وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات 
يحدد لمميداف و  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
رؾ لشيادات الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشت 2013جويمية  28المؤرخ في  490وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع " جغرافيا والتييئة اإلقميـ"، المعّدؿ
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الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرص والكوف"،  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -
 .لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر

نوفمبر  03وجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغ -
 .1بجامعة قسنطينة 2020

 

  ي ػقػػػػػّرر
 جغرافيا وتييئةميداف "عموـ األرض والكوف"، شعبة " يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس المادة األولى:

 ، طبقا لممحق ىذا القرار."جيومورفولوجيااإلقميـ"،  تخصص "
 ، المعّدؿ، المذكور أعاله.2013جويمية  28المؤرخ في  490يمغى القرار رقـ   :2المادة 
يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ و التكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق  :3المادة 

 حث العممي.ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والب
 

 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الذي يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادات ليسانس  2022ارس م 30المؤرخ في  442ممحق القرار رقـ 
  تخصص "جيومورفولوجيا" في ميداف "عمـو األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا والتييئة اإلقميـ"

 

 1طذاضي ان
 

 عُىاٌ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 اضبىع( 15)

 أخري*

 تقييى انًطتًران

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1..11انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم:  

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 

 1وتهُئخ اإللٍُُ 
 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 8ذة: األرص

 4انًعايم:  

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 رُىٌىرُب ػبِخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 تمُٕبد ػٍُ اٌغـائظ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 10األرصذة:

 8انًعايم:

  

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 ثُىٌىرُب

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 2 وُُّبء

: اٌتضًٍُ 1ؿَبضُبد 

 اٌـَبضٍ
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 2 1فُقَبء 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث اش 

 2األرصذة:

 2انًعايم:

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 2 2 1إػالَ أٌٍ 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2األرصذة:

 1انًعايم:

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 1ٌغخ فـٔنُخ 

     00ضا405 00ضا405 30ضا7 30ضا4 00ضا15 19 30 1يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   590

 

 

 2سداسي ال
 

  وحدة التعميـ
صيد عنواف المواد

الر
مل 

معا
ال

 

الحجـ الساعي  الحجـ الساعي األسبوعي
 لمسداسي

 اسبوع( 15)
 أخرى*

 التقييـ المستمر

أعماؿ  دروس
 موجية

أعماؿ 
 تطبيقية

مراقبة 
 امتحاف مستمرة

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.1الرمز: وت أس 

 8األرصدة: 
 4المعامل: 

مجاؿ الجغرافي  تحميل ال
 %60 %40 00سا45 00سا90 00سا3 - 00سا3 4 8 2وتييئة اإلقميـ 

 وحدة تعميـ أساسية
 1.2.2الرمز: وت أس 

 9األرصدة: 
 6المعامل: 

 %60 %40 00سا45 00سا45 - 30سا1 30سا1 3 5 العمراف

 %60 %40 00سا45 30سا67 00سا3 - 30سا1 3 4 جيومورفولوجيا

 وحدة تعميـ منيجية
 1.2لرمز: و ت ـ ا

 9األرصدة:
  6المعامل:

 %60 %40 00سا45 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 3 : عمـ اإلحصاء2رياضيات 

 %60 %40 00سا45 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 3 2فيزياء 

 %60 %40 00سا45 00سا45 - 30سا1 30سا1 2 3 مدخل إلى الجيومتيؾ
 وحدة تعميـ استكشافية

 1.2الرمز: وت اس 
 2دة:األرص

 2المعامل:

 %100 - 00سا45 30سا22 - - 30سا1 2 2 2إعالـ ألي 

 وحدة تعميـ أفقية
 1.2الرمز: وت أؼ 

 2األرصدة:
 2المعامل:

 %100 - 00سا45 30سا22 - - 30سا1 2 2 2لغة اجنبية 

2 مجموع السداسي 30سا13 20 30  00سا6  00سا6     00سا360 30سا382 
يق التشاورأخرى * : عمل إضافي سداسي عف طر   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 3 ضذاضي

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  2.1انريس: وث أش 

 18األرصذة: 

 11انًعايم:  

1 اٌزُىٌىرُب االلٍُُّخ  60% 40% - 30مب67 - 00مب  3 30مب1 4 6  

 60% 40% - 30مب67 3مب00 - 30مب1 3 6 ػٍُ اٌّؼبػْ

 60% 40% - 30مب67 3مب00 - 30مب1 4 6 ػٍُ اٌظغىؿ

 وحذة تعهيى يُهجيت
 2.1انريس: وث و 

 9:رصذةاأل
 4انًعايم:

 60% 40% - 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 5 ػٍُ إٌّبط اٌؼبَ 

 60% 40% - 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اٌهُؼؿوٌىرُب اٌنطضُخ

 أفقيتوحذة تعهيى 
  2.1 أف انريس: وث

 3:األرصذة
 1انًعايم:

تفنُـ اٌظىؿ 

 اٌزُىِىؿفىٌىرُخ
 - 100% - 00مب45 00مب3 - - 1 2

 - 100% - 00مب45 00مب3 - - 1 1 ئك اٌغـائطُختضًٍُ اٌىحب

    00ضا382 00ضا12 00ضا6 00ضا7 27 00 3 يجًىع انطذاضي

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5طذاضي ان

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 أضاضيت وحذة تعهيى

 3.1.1انريس: وث أش 

 12االرصذة: 

 6انًعايم:  

ػٍُ اٌـمىثُبد 

 اٌتطجُمُخ 
 60% 40% - 30مب67 30مب1 30مب1 30مب1 3 6

 60% 40% - 30مب67 30مب1 30مب1 30مب1 3 6 تشىً مطضٍ 

 وحذة تعهيى اضاضيت 

 3.1.2انريس: وث و 

 6االرصذة: 

 6انًعايم:

اٌزُىِىؿفىٌىرُب 

 ـَخاٌنبصٍُخ واٌجض
 60% 40% - 00مب45  30مب1 30مب1 3 3

اٌزُىِىؿفىٌىرُب 

 إٌّبعُخ
 60% 40% - 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 3

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث إش 

 9االرصذة:

 4انًعايم: 

تمُٕبد فٍ اٌّىلغ 

 )تـثض ُِؼأٍ(
 - 100% - 30مب22 تـثض - 30مب1 2 5

 - 100% - 30مب67 00مب3 - 30مب1 2 4 تمُٕبد اٌّغتجـ

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1أف  انريس: وث

 3االرصذة:

 1انًعايم:

 60% 40% - 00مب45 00مب3 - - 1 3 امتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ

    00ضا 360 00ضا9 00ضا6 00ضا9 17 30 5يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6طذاضي ان

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 انتقييى انًطتًر

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 12األرصذة:

 8انًعايم:  

ُِبد اٌجُئبد اٌنبصٍُخػَٕب  60% 40% - 30مب67 30مب1 30مب1 30مب1 4 6 

30مب1 30مب1 4 6 ػَٕبُِبد إٌّضؼؿاد 30مب1   60% 40% - 30مب67 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 6األرصذة: 

 4انًعايم:  

 60% 40% - 00مب90 00مب3 - 30مب1 3 4 ػٍُ اٌطجمبد اٌقِٓ اٌـا ثغ

ؿَظتمُٕبد اٌتؤ  60% 40% - 30مب22 - - 30مب1 1 2 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2انريس: وث و 

 10األرصذة:

 4انًعايم:

ػٍُ ؿمُ اٌغـائظ 

 اٌزُىِىؿفىٌىرُخ

 )تـثض ُِؼأٍ( 
 - 100% - 00مب45 تـثض 00مب3 - 2 5

 60% 40% - 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 5 طىثىغـافُب/اٌزُىػَنُب

 4طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 ٍ انًىاديواعُ

يذ 
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

عي انحجى انطا انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 انتقييى َىع 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت
  1.1.2 انريس: وث أش

 28االرصذة:
 11انًعايم: 

30مب1 4 6 2اٌزُىٌىرُب االلٍُُّخ  30مب67 3مب00 -   - %40 %60 

اٌزُىِىؿفىٌىرُب  

 اٌتىتىُٔىُخ
30مب1 4 6  - 00 مب  30مب67 3  - %40 %60 

30مب1 3 6 اٌهُؼؿورُىٌىرُب 30مب1  00مب -  45 - %40 %60 

 وحذة تعهيى أضاضيت

    1.1.1 انريس: وث أش
 9االرصذة:
  4 انًعايم:

30مب1  2 5 تـثض ُِؼأٍ أَبَ 10  30مب22   - %100 - 

30مب1 2 4 ػٍُ اٌّؼبػْ اٌجظـٌ 30مب1 -  00مب  45 - %40 %60 

 أفقيتتعهيى  وحذة
  1.1 أف  انريس: وث
 3االرصذة:
 1انًعايم: 

00مب3 - - 1 1 ٌغخ اٌضىمجخ اٌؼٍُّخ 00مب  45 - %40 %60 

30مب1 1 2 اإلصظبء اٌىطفٍ 30مب1  00مب -  45 - %40 %60 

00ضا 07ضا30 27 00 4يجًىع انطذاضي  00ضا20 04 00ضا007      

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
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 وحذة تعهيى أفقيت

 3.2أف  ثانريس: و

 2األرصذة:

 1انًعايم:

 - 100% - 00مب45 00مب3 - - 1 2 ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغـافُخ

    30ضا382 30ضا10 00ضا6 30ضا7 17 30 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ميداف "عمـو األرض  يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ،2022 مارس 30مؤرخ في  443قػػرار رقـ 

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية والكوف"، شعبة "جغرافيا و تييئة االقميـ " تخصص "طبوغرافيا وجيوماتيؾ"
 

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

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

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

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

  .معي والقواعد الخاصة بتنظيمو وسيرهيحدد مياـ المركز الجا
 2008غشت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
يحدد لمميداف و  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .يا وتنظيميا وسيرىاتمياميا وتشكيم
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2013جويمية  28المؤرخ في  490وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع "جغرافيا وتييئة اإلقميـ"، المعّدؿ
الذؼ يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرص والكوف"،  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ادة الميسانس وشيادة الماسترلنيل شي
نوفمبر  03وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ا وتييئة يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، شعبة "جغرافي المادة األولى:
 ، طبقا لممحق ىذا القرار."طبوغرافيا وجيوماتيؾاإلقميـ"، تخصص "
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 ، المعّدؿ والمذكور أعاله.2013جويمية  28المؤرخ في  490يمغى القرار رقـ  :2المادة 
 يكمف المدير العاـ لمتعميـ والتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الذي يحّدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس 2022مارس  30المؤرخ في  443ممحق القرار رقـ 

 في ميداف "عمـو األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا وتييئة االقميـ" تخصص "طبوغرافيا وجيوماتيؾ"
 

 1طذاضي ان
 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

ا
م
اي

ًع
ن

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

    1.1.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 

 1وتهُئخ اإللٍُُ 
 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 رُىٌىرُب ػبِخ

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 تمُٕبد ؿمُ اٌغـائظ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 10األرصذة: 

 8انًعايم: 

30مب1 30مب1 2 3 ثُىٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

30مب1 - 30مب1 2 2 وُُّبء  %60 %40 00مب45 00مب45 

اٌتضًٍُ : 1ؿَبضُبد 

 اٌـَبضٍ 
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 2 1فُقَبء 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 2:األرصذة

 2انًعايم:

30مب1 2 2 1اػالَ أٌٍ   %100 - 00مب45 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2األرصذة: 

 1انًعايم: 

 -%100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 1ٌغخ فـٔنُخ 

 00ضا405 00ضا405 30ضا7 30ضا4 00ضا15 19 30 1يجًىع انطذاضي 
  

ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2طذاضي ان

 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

بت يراق

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 

 2وتهُئخ اإللٍُُ 
 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.2انريس: وث أش 

 9األرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌؼّـاْ

 %60 %40 00مب45 00مب45 00مب3 - 30مب1 3 4 رُىِىؿفىٌىرُب

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9األرصذة: 

 6انًعايم: 

 %60 %40 00.مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 : اإلصظبء2ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 فُقَبء2

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 ِؼعً ٌٍزُىِبتُه
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 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.2انريس: وث إش 

 2األرصذة:

 2انًعايم:

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 2 2  2إػالَ آٌٍ 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2األرصذة:

 2انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 2 2  2ٌغخ أرٕجُخ

 00ضا360 00ضا360 00ضا6 00ضا6 30ضا13 20 30 2ضي يجًىع انطذا
  

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 3طذاضي ان
 

 عُاويٍ انًىاد وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.1.1انريس: وث أش 

 9االرصذة:

 6انًعايم: 

30مب1 3 5 طىثىغـافُب       %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

30مب1 3 4 هُؼؿوٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة:

 4انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 1ؿَبضُبد 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 اػواد اٌتهُئخ واٌتؼُّـ       

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.1انريس: وث و 

 9االرصذة:

 4انًعايم: 

30مب1 2 5 1االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ  30مب1 -  00مب45  00مب45   40% 60% 

30مب1 2 4 1ٔظُ اٌّؼٍىِبد اٌزغـافُخ 30مب1 -   %60 %40 00مب45 00مب45 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.1انريس: وث إش 

 3االرصذة:

 3انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 2 تضًٍُ اٌىحبئك اٌغـائطُخ

 %100 - 00مب45 30بم22 - - 30مب1 1 1 التظبػ

 وحذة تعهيى أفقيت

 2.1انريس: وث أف 

 1االرصذة:

 1انًعايم: 

30مب1 1 1 3ٌغخ  30مب22 - -  00مب45   - 100% 

30ضا13 18 30 3يجًىع انطذاضي  30ضا7  00ضا03  00ضا360  00ضا405     

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 4طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 عُاويٍ انًىاد

يذ 
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 13االرصذة:

 6:انًعايم

 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 30مب1 30مب1 4 8 1ِنش طىثىغـافٍ 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 5 1رُىػَقَب 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 

 5االرصذة:

 2انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 5 اٌّنبصخ اٌتظىَـَخ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2: وث و انريس

 6االرصذة: 

 4انًعايم: 

ٔظُ تنُـ لىاػؼ 

 اٌجُبٔبد
3 2 

 30مب1

 
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 2ؿَبضُبد 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2انريس: وث إش 

 5االرصذة:

 3انًعايم:

اٌـمُ ثبمتغؼاَ 

 اٌضبمىة
 - %100 00بم45 00مب45 00مب3 - - 2 3

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 ُِىبُٔه اٌتـثخ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 5طذاضي ان

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 حذة تعهيى أضاضيتو

 3.1.1انريس: وث أش 

 13االرصذة: 

 06انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 30مب1 30مب1 4 8 2ِنش طىثىغـافٍ 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 5 2رُىػ َقَب 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 2اٌّنبصخ اٌتظىَـَخ 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 2االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 6االرصذة: 

 4انًعايم:

اٌزجـ و صنبة 
 اٌّظفىفبد

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 3 اشغبي تهُئخ اٌطـلبد

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.1انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 1انًعايم: 

االعطبؿ و اٌهشبشخ 
 اٌّزبٌُخ 

 %100 - 00مب45 30.مب22 - - 30مب1 1 2

 وحذة تعهيى أفقيت

 3.1انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 5ٌغخ ارٕجُخ 

   00ضا360 00ضا360 00ضا6 00ضا06 00ضا12 16 30 5انطذاضي  ًىعيج

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6طذاضي ان

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  انحجى انطاعي األضبىعي

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 خري*أ

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 13االرصذة: 

 06انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 30مب1 30مب1 4 8 3ِنش طىثىغـافٍ 

أػّبي وؿشخ ٌّشـوع  
 ِظغـ

00مب3 - - 2 5  - %100 00مب45 00مب45 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 8االرصذة: 

 04انًعايم:

ٔظُ اٌّؼٍىِبد 
 2اٌزغـافُخ 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4

اٌمبٔىْ اٌؼمبؿٌ وِنش 
 االؿاضٍ

00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4  40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 6االرصذة:

 4انًعايم:

 - %100 00مب45 00مب 45 - - - 2 3 ـثض فٍ ومظ ِهٍٕت

اٌهٕؼمخ اٌّؼُٔخ ٌشجىبد 
 اٌّغتٍفخ

30مب1 30مب1 2 3  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.1انريس: وث إش 

 2االرصذة:

 1انًعايم:

تغطُظ اٌّشبؿَغ, 
اٌىلبَخ و االِٓ 

 اٌظٕبػٍ
00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2  - 100% 

 وحذة تعهيى أفقيت

  3.1 انريس: وث أف

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 أعاللُبد اٌّهٕخ

   00ضا360 00ضا360 00ضا09 00ضا06 00ضا09 16 30 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وحذة تعهيى أفقيت

    2.2انريس: وث أف 

 1االرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 4ٌغخ أرٕجُخ 

   00ضا360 00ضا360 00ضا6 30ضا07 30ضا10 16 30 4يجًىع انطذاضي 

 ي عٍ طريق انتشاورأخري * : عًم إضافي ضذاض



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   596

 

 

 في ميداف يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس ،2022 مارس 30مؤرخ في  444قػػرار رقـ 
 "عمـو األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا و تييئة االقميـ " تخصص "تسيير االخطار، البيئة واألمف المدني"

 لدى الجامعات والمراكز الجامعية
 

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

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

 .المعدؿ لمتضمف تعييف أعضاء الحكومة،وا
 2003غشت  23الموافق  1424جمادػ الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ
الذؼ  2005غشت  16الموافق  1426اـ رجب ع 11المؤرخ في  299-05وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

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

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

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 يحددلمميداف و  إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنيةالمتضّمف  2012مارس  26المؤرخ في  75وبمقتضى القرار رقـ  -

 .مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
الذؼ يحدد برنامج التعميـ القاعدؼ المشترؾ لشيادات  2013جويمية 28المؤرخ في  490وبمقتضى القرار رقـ  -

 .ليسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، فرع "جغرافيا وتييئة اإلقميـ"، المعّدؿ
يحدد مدونة الفروع لميداف "عموـ األرص والكوف"، الذؼ  2016جويمية  26المؤرخ في  773وبمقتضى القرار رقـ  -

 .لنيل شيادة الميسانس وشيادة الماستر
نوفمبر  03وبمقتضى محضر اجتماع المجنة البيداغوجية الوطنية لميداف "عموـ األرض والكوف" المنعقد في  -

 .1بجامعة قسنطينة 2020
 ي ػقػػػػػّرر

 

ادة الميسانس ميداف "عموـ األرض والكوف"، شعبة "جغرافيا وتييئة يحّدد برنامج التعميـ لنيل شي المادة األولى:
 ، طبقا لممحق ىذا القرار.االقميـ"، تخصص "تسيير االخطار، البيئة و األمف المدني"

 المعّدؿ والمذكور أعاله. 2013جويمية  28المؤرخ في  490يمغى القرار رقـ  :2المادة 
لتكويف ومدراء مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، كل فيما يخصو، بتطبيق يكمف المدير العاـ لمتعميـ وا :3المادة 

 ىذا القرار الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 30 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الذي يحدد برنامج التعميـ لنيل شيادة الميسانس 2022مارس  30مؤرخ في ال 444ممحق القرار رقـ 
 "يير األخطار، البيئة و األمف المدنيتس"، تخصص " جغرافيا و تييئة االقميـميداف "عمـو األرض والكوف"، شعبة "

 

 1طذاضي ان
 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.1انريس: وث أش 

 8ذة: األرص

 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 

 1وتهُئخ اإللٍُُ 
 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.1.2انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 اٌزُىٌىرُب اٌؼبِخ

 %60 %40 00مب45 00بم45 30مب1 - 30مب1 2 4 تمُٕبد ؿمُ اٌغـائظ

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.1انريس: وث و 

 10األرصذة: 

 8انًعايم: 

30مب1 30مب1 2 3 ثُىٌىرُب  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

30مب1 - 30مب1 2 2 وُُّبء  %60 %40 00مب45 00مب45 

اٌتضًٍُ : 1ؿَبضُبد 

 اٌـَبضٍ 
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3

 30مب1 30مب1 2 2 1فُقَبء 
 

 %60 %40 00مب45 00مب45

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 1.1انريس: وث إش 

 2:األرصذة

 2انًعايم:

30مب1 2 2 1اػالَ أٌٍ   %100 - 00مب45 30مب22 - - 

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.1انريس: وث أف 

 2األرصذة: 

 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 1فـٔنُخ  ٌغخ

     00ضا405 00ضا405 30ضا7 30ضا4 00ضا15 19 30 1انطذاضي  يجًىع

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2طذاضي ان

 

 انًىادعُىاٌ  وحذة انتعهيى

يذ
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 1.2.1انريس: وث أش 

 8األرصذة: 

 4انًعايم: 

تضًٍُ اٌّزبي اٌزغـافٍ 

 2وتهُئخ اإللٍُُ 
 %60 %40 00مب45 00مب90 00مب3 - 00مب3 4 8

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 9: األرصذة

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 5 اٌؼّـاْ

 %60 %40 00مب45 00مب45 00مب3 - 30مب1 3 4 رُىِىؿفىٌىرُب

 وحذة تعهيى يُهجيت

 1.2انريس: وث و 

 9األرصذة: 

 6انًعايم: 

: اإلصظبء2ؿَبضُبد  30مب1 30مب1 2 3   %60 %40 00.مب45 00مب45 - 

30مب1 30مب1 2 3 فُقَبء2  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 3 ِؼعً ٌٍزُىِبتُه

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

1.2انريس: وث إش   

2األرصذة:  

2انًعايم:  

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 2 2  2إػالَ آٌٍ

 وحذة تعهيى أفقيت

 1.2انريس: وث أف 

 2األرصذة:

 2انًعايم: 

30مب1 2 2  2ٕجُخٌغخ أر  %100 - 00مب45 30مب22 - - 

     00ضا360 00ضا360 00ضا6 00ضا6 30ضا13 20 30 2يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   598

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 3طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 عُاويٍ انًىاد

يذ 
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى انطاعي  حجى انطاعي األضبىعيان

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

  2.1.1انريس: وث أش 

 9األرصذة:

 6انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 5 هُؼؿوٌىرُب

ُىَخ إٌّبعبد اٌض

 )ثُىِٕبط (
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 3 4

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.1.2انريس: وث أش 

 8األرصذة:

 4انًعايم:

اٌزُىِىؿفىٌىرُخ 

 اٌؼَٕبُِىُخ
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 تضًٍُ ػَّىغـافٍ

 يتوحذة تعهيى يُهج

 2.1انريس: وث و 

 9األرصذة:

 4انًعايم: 

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 5 االمتشؼبؿ ػٓ ثؼؼ

ِؼعً ٌٕظُ اٌّؼٍىِبد 

 اٌزغـافُخ
 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.1انريس: وث إش 

 3األرصذة:

 3انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45  30مب1 30مب1 2 2 تضًٍُ اٌىحبئك اٌغـائطُخ

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 التظبػ

 وحذة تعهيى أفقيت

   2.1انريس: وتأف 

 1األرصذة:

 1انًعايم: 

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 1 3ٌغخأرٕجُخ

   00ضا405 00ضا360 00ضا03 30ضا7 30ضا13 18 30 3يجًىع انطذاضي 

 إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور أخري * : عًم
 

 4ضذاضي 
 

 وحذة انتعهيى
 عُاويٍ انًىاد

يذ 
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 أضبىع( 14)

 أخري*

 َىع انتقييى 

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 ةيطتًر
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.1انريس: وث أش 

 15األرصذة:

 6انًعايم:

ػَٕبُِىُخ االومبط 

اٌفقَبئُخ وتضًٍُ 

 اٌّغبطـ اٌطجُؼُخ

30مب1 2 5  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

تظُٕف اٌّغبطـ 

 اٌطجُؼُخ
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 5

30مب1 2 5 اٌّغبطـ اٌتىٕىٌىرُخ  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

 وحذة تعهيى أضاضيت

 2.2.2انريس: وث أش 

 10األرصذة: 

 4انًعايم:

ٕهزُخ اٌؼبِخ ّاٌ

 ٌتضًٍُ االعطبؿ
30مب1 2 5  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

30مب1 2 5 اٌتٍىث و اٌّضُظ  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 2.2انريس: وث و 

 4ألرصذة: ا

 2انًعايم: 

30مب1 2 4 ؿمُ عـائظ االعطبؿ  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 2.2 انريس: وث إش

 1األرصذة:

 1انًعايم:

30مب1 1 1 أعاللُبد اٌّهٕخ  30مب22 - -  00مب45   - 100% 

30ضا10 13 30 4يجًىع انطذاضي  00ضا09  00ضا00  30ضا292  00ضا315     

ي * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاورأخر  
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 5طذاضي ان
 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

انحجى  انحجى انطاعي األضبىعي

انطاعي 

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تتطبيقي

يراقبت 

 يطتًرة
 إيتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.1انريس: وث أش 

 13األرصذة: 

 07انًعايم:  

 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 ِؼعً ٌؼٍُ اٌّغبطـ

 %60 %40 00مب45 30مب67 00مب3 - 30مب1 3 5 تمُٕبد وتطجُمبد اٌتهُئخ

اٌضىُ اٌـاشؼ ٌإللٍُُ 

ُـوأػواد اٌتهُئخ واٌتؼّ  
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.1.2انريس: وث أش 

 12األرصذة: 

 06انًعايم: 

اٌتضًٍُ اٌّزبٌٍ وتمُُُ 

 صنبمُخ اٌّغبطـ
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4

 %60 %40 00مب45 00مب45 30مب1 - 30مب1 2 4 ُِىبُٔه اٌتـثخ

ُ اٌقالفي(رُىفُقَبء ) ػٍ  %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 4 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.1انريس: وث و 

 4األرصذة: 

 3 انًعايم:

 %60 %40 00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 2 اٌزُىِبتُه اٌتطجُمُخ

 %100 - 00مب45 30مب22 - - 30مب1 1 2 ِٕهزُخ اٌجضج

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.1انريس: وث إش 

 1   رصذة:األ

 2 انًعايم:

تشـَؼبد اٌتهُئخ, اٌجُئخ 

 واألعطبؿ
00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 1  

 

100% 

 

- 

   00ضا405 00ضا360 30ضا10 00ضا06 30ضا10 18 30 5يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 6طذاضي ان

 

 وحذة انتعهيى
 

يذ عُىاٌ انًىاد
ص

نر
ا

 

م
اي

ًع
ان

 

 انحجى انطاعي األضبىعي
انحجى انطاعي 

 نهطذاضي 

 اضبىع( 15)

 أخري*

 َىع انتقييى

 دروش
أعًال 

 يىجهت

أعًال 

 تطبيقيت

يراقبت 

 يطتًرة
 ايتحاٌ

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.1انريس: وث أش 

 11األرصذة: 

 5انًعايم:  

لغ, تنُـ اٌّغبطـ)اٌتى

 اٌىلبَخ ,اٌضّبَخ(
 %60 %40 00مب45 30مب67 - 00مب3 30مب1 3 5

تٕظُُ تؼعالد االِٓ 

 اٌّؼٍٔ
 %60 %40 00مب45 00مب45 - 30مب1 30مب1 2 6

 وحذة تعهيى أضاضيت

 3.2.2انريس: وث أش 

 10األرصذة: 

 4انًعايم:  

اٌغجـح واٌتؤُِٕبد ػًٍ 

 اٌّغبطـ
30مب1 30مب1 2 5  %60 %40 00مب45 00مب45 - 

تمُُُ اٌتؤحُـ االلتظبػٌ 

 و االرتّبػٍ ٌٍّغبطـ
30مب1 30مب1 2 5 00مب45 00مب45 -   40% 60% 

 وحذة تعهيى يُهجيت

 3.2انريس: وث و 

 5األرصذة:

 3انًعايم:

 - %100 00مب80 00مب 48 - - - 3 5 تـثض ُِؼأٍ

 وحذة تعهيى اضتكشافيت

 3.2انريس: وث إش 

 4األرصذة:

 2انًعايم:

خ اٌـلُّخ إٌّؾر

ٌّغططبد اٌىلبَخ 

 واٌضّبَخ ِٓ اٌّغبطـ  

00مب45 00مب45 00مب3 - - 2 4  100% - 

   00ضا305 30ضا295 00ضا03 30ضا07 00ضا06 14 30 6يجًىع انطذاضي 

 أخري * : عًم إضافي ضذاضي عٍ طريق انتشاور

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  23رقػـ  قػػرار

 المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية لػدى
 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ

متضمف تحويل المدرسة الوطنية ، ال2008جويمية سنة  14المؤرخ في  218-08بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .لألشغاؿ العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي

، المتضمف تشكيمة أعضػاء لجنػة الخدمػات اإلجتماعية لدػ 2021 جويمية سنة 14نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
 المدرسة الوطنية لألشغاؿ العمومية.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية. المػادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 العايب الياس -03 رحوؼ عادؿ -02 بف دادة خير الديف -01
 غربي نبيل -06 بمعيش دمحم -05 ىواـ لويزة -04

 

 األعضاء اإلضافيوف:
 خرباف فريد -03 لحنف سممى -02 زواوؼ اليادؼ -01

 .اإلمضاء عمى القراربتداء مف تاريخ ( سنوات إ03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
تكمف السيػدة مديرة المدرسة الوطنية العميا لألشغاؿ العمومية بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة  :4المػادة 

 الرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 31حرر بالجزائر في 

 ميع/وزير التعميـ العالي والبحث العم
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  24قػػرار رقػـ 
 لػدى جامعة األغواط

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06ر رقـ بمقتضى األم -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   601

 

 

، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
 .ػميالمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػ

، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -
          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير   الخدمات

، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -
 .المعدؿ يتضمف تعييف أعضاء الحكومة،

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  270-01بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إنشاء جامعة األغواط، المعدؿ والمتمـ  2001

، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -
 .صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العمميالمحدد ل

، المتعمق بتزكية ممثمي العماؿ، وممثمي األساتذة مف طرؼ 2022مارس سنة  10نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -
الفرع النقابي لإلتحادية الوطنية لمتعميـ العالي والبحث العممي، نقابة المجمس الوطني ألساتذة التعميـ العالي، 

المستقمة لمستخدمي اإلدارة العمومية، والنقابة المستقمة لمستخدمي التعميـ العالي في لجنػة الخدمػات النقابة 
 اإلجتماعية لدػ جامعة األغواط.

 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ جامعة األغواط. المػادة األولى:
 األعضاء اآلتية أسماؤىـ : تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف :2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 بعيط رضواف بف جدو -03 تاوتي دمحم بف عبد هللا -02 ليذب دمحم -01
 خضروف تواتي -06 حيرش أحمد -05 خميفي رابح -04
 مخدمي خالد -09 حميفة بشير -08 رحموني الحاج أحمد -07

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 بوطالب يحي -03 الديف دؼ أحمد نصربمعي -02 عبد الحاكـ رابح -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة  
يكمف السيػد مدير جامعة األغواط بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعميػـ  :4المػادة  

 العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021ماي  27المؤرخ في  36يعدؿ القرار رقـ  2022مارس  31مػؤرخ فػي  25قػػرار رقػـ 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة لجنة الخدمات االجتماعية لػػدىالمتضمف تجديد تشكيمة 

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15الموافق  1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82ى المرسوـ رقـ بمقتض -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

       .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ، 
، المتضمف إنشاء مدرسة وطنية 2011نوفمبر سنة  28المؤرخ في  400-11بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .متعددة التقنيات بقسنطينة
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13سـو التنفيذؼ رقـ بمقتضى المر  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتضمف تجديد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة 2021ماؼ سنة  27نظػػػػًػرا  لمقرارالمؤرخ في  -

 .قنيات قسنطينةالوطنية المتعددة الت
، المتعمق بفرز األصوات لإلنتخابات الجزئية الخاصة بتحديد 2022جانفي سنة  16نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -

ممثمي المستخدميف اإلدارييف والتقنييف وأعواف المصالح في لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية 
 المتعددة التقنيات قسنطينة.

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، المشار إليو أعاله 2021ماؼ سنة  27المؤرخ في  36مف القرار رقـ  02تعدؿ أحكاـ المادة  المػادة األولى:
 وتحرر كاآلتي:

 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ:  :02المػادة "
 األعضاء الدائموف :

 ىامل شعيب -03 بدوف تغيير -02 لمداوؼ بالؿ -01
 بدوف تغيير -06 بدوف تغيير -05 كي توفيقتر  -04

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 بدوف تغيي". -02 ميناوؼ جميمة -01

يكمف السيػد مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة  :2المػادة 
 الرسمية لمتعميػـ العالي والبحث العممي.

 2022 مارس 31ائر في حرر بالجز 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديػػد تػشكػيػمػة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة2022مارس  31مػؤرخ فػي  26قػػرار رقػـ 
 خدمات الجامعية مسغانـلدى مديرية ال

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15الموافػق  1427جمادػ الثانيػة عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

 .المتضمف القانػػوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، المحدد 1982مايو سنة  15وافق الم 1402رجب عاـ  21المؤرخ في  179-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .لمحتوػ الخدمػػات االجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ذؼ القعدة عاـ  23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

 .المتعمق بتسييػر الخدمات االجتماعية
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ة عاـ ذؼ القعد 26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
والمتضمف  1995مارس سنة  22الموافق  1415شواؿ عاـ  21المؤرخ في  84-95المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

           .إنشاء الديواف الوطني لمخدمات الجامعية وتنظيمو وعممو، المعدؿ والمتمـ
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13تنفيذؼ رقـ بمقتضى المرسـو ال -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، يعدؿ ويتمـ القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ 2016فيفرؼ سنة  17بمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

مف إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرىا وقائمة اإلقامات ، المتض2004ديسمبر سنة  22في 
 .الجامعية التابعة ليا ومشتمالتيا

، المتضمف تشكيمة أعضاء لجنة الخدمات اإلجتماعية، لػدػ 2022جانفي سنة  30نظػػػػػػرا لممحضر المؤرخ في  -
 مديرية الخدمات الجامعية مستغانـ.

 ي ػقػػػػػّرر
 

 تجدد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ مديرية الخدمات الجامعية مستغانـ. المػادة األولى:
 تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء اآلتية أسماؤىـ : :2المػادة 

 األعضاء الدائموف: 
 كردة دمحم زىير -03 مسفؾ عمر -02 عاللي سوعيد -01
 خضربمميمود ل -06 مساعدؼ زىرة -05 ة شريفبف دل -04
 عمارة دمحم -09 بوبكر العربي  -08 بوغموضة جماؿ -07

 األعضاء اإلضافيوف:  
 بف تونس جبريل -03 العربي بف شريف نصر الديف -02 بوزيد منصور -01

 اإلمضاء عمى ىذا القرار.( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
مدير الخدمات الجامعية مستغانـ، بتنفيذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشػر في النشرة الرسمية لمتعميػـ  يكمف السيػد :4المػادة 

 العالي والبحث العممي.
 2022 مارس 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يتػضمػف تجديد تشكيمة لػجنػة الخػدمػػات اإلجتػمػػاعيػة 2022مارس  31مػؤرخ فػي  27قػػرار رقػـ 
 المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف لػدى

 

 إّف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليػو سنة  15افػق المو  1427جمادػ 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  -

 .لمحتوػ الخدمػػات اإلجتماعيػػػة وكيفية تمويػػميا
، 1982سبتمبر سنة  11الموافق  1402ة عاـ ذؼ القعد 23المؤرخ في  303-82بمقتضى المرسوـ رقـ  -

          .اإلجتماعية المتعمق بتسيير الخدمات
، 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤرخ في  281-21بمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .يتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
، المتضمف إنشاء المدرسة الوطنية 2009أوت سنة  10المؤرخ في  253-09بمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .العميا لممناجـ والمعادف
، 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13بمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .المحدد لصالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
، المتعمق بتزكية ممثمي العماؿ، وممثمي األساتذة مف طرؼ 2022ة فيفرؼ سن 23نظػػًػػػرا  لممحضر المؤرخ في  -

الفرع النقابي لإلتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف، والنقابة المستقمة لمستخدمي التعميـ العالي في لجنػة الخدمػات 
 والمعادف.اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لممناجـ 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 دد تشكيمة لجنة الخدمات اإلجتماعية لدػ المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف.تج المػادة األولى:
 اآلتية أسماؤىـ: تتكوف لجنة الخدمات اإلجتماعية مف األعضاء :2المػادة 

 األعضاء الدائموف:
 عوابدؼ شاكر، -03 براىمية ىشاـ، -02 عزوز مفيدة،  -01
 بف مييدؼ نبيل. -05 بحروف مفيدة، -04

 

 األعضاء اإلضافيوف :
 عويسي صبرينة. -02 يحمدؼ كماؿ، -01

 .اإلمضاء عمى القرار( سنوات إبتداء مف تاريخ 03تسرؼ عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ) :3المػادة 
يكمف السيػد مدير المدرسة الوطنية العميا لممناجـ والمعادف بتنفيػذ ىػذا القػرار، الذؼ سينشر في النشرة  :4المػادة 

 لرسمية لوزارة التعميػـ العالي والبحث العممي.ا
 2022 مارس 31حرر بالجزائر في 

 ع/وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 األميف العاـ

 غوالي نور الديف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ ،2022جانفي  02 مؤرخ في 001مقػػرر رقـ 
 لجامعة التكويف المتواصل  بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .نوف األساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القا
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12التنفيذؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

ساس االختبارات لاللتحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أ2021أوت  17المؤرخ في  368وبمقتضى المقرر رقـ  -
 بسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ. 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء المسابقة عمى أساس االختبارات لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف، رتبة 

 .2022جانفي  02(، ابتداء مف تاريخ 1صرؼ، لمدة شير واحد )مت
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 02 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لاللتحاؽ الشياداتيمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس  ،2022جانفي  06مؤرخ في  042مقػػرر رقـ 

  أستاذ مساعد قسـ "ب" لجامعة الجزائر، رتبة األساتذة المساعديفبسمؾ 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19ي المؤرخ ف 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
سنة  ماؼ 03الموافق  1429عاـ  ربيع الثاني 27المؤرخ في  08-130وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 باألستاذ الباحث.، المتضمف القانوف األساسي الخاص 2008
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12مرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى ال -

، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 
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 الشياداتبقة عمى أساس ، المتضمف فتح مسا2021 سبتمبر 01المؤرخ في  238وبمقتضى المقرر رقـ  -
 . أستاذ مساعد قسـ "ب"، رتبة األساتذة المساعديفبسمؾ  لاللتحاؽ

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
، األساتذة المساعديفبسمؾ  حاؽلاللت الشياداتوالمذكور أعاله، يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس 

 .2022جانفي  06(، ابتداء مف تاريخ 1، لمدة شير واحد )أستاذ مساعد قسـ "ب" رتبة 
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 06 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 رد البشريةمدير الموا
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يتضمف وضع ىياكل إدارية بجامعة بجاية تحت ،2022 جانفي 13مؤرخ في  013مقػػرر رقـ 

 ، لتوطيف وحدة البحثCREAD)تصرؼ مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية ) 
 صادي الدولي وديناميكيات المجاؿفي التكامل االقت

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1985ديسمبر سنة   17 الموافق 1406ربيع الثاني عاـ  5المؤرخ في  307 -85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء مركز لمبحث في االقتصاد المطّبق مف أجل التنمية، المعّدؿ والمتّمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21لرئاسي رقـ وبم قتضى المرسوـ ا -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
 1998يوليو سنة  7الموافق  1419ربيع األوؿ عاـ  13المؤرخ في  218 -98وبمقتضى المرسـو التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة بجاية، المعدؿ والمتمـ
،  2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13م قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ وب -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .د مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيمياالذؼ ي حدّ 
 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع ىياكل إدارية بجامعة بجاية، تحت تصرؼ مركز البحث في االقتصاد  :األولى المادة
، لتوطيف وحدة البحث في التكامل االقتصادؼ الدولي وديناميكيات CREAD)) المطّبق مف أجل التنمية

  المجاؿ، كما ىو محدد في ممحق ىذا المقرر.
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، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير CREAD)) المطبق مف أجل التنميةيتكّفل مركز البحث في االقتصاد  :2 المادة
 اليياكل المخصصة ليا. 

ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية، ومدير الوسائل  :3 المػادة
ومدير جامعة بجاية، ومدير  لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، والممتمكات والعقود باإلدارة المركزية

، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ CREAD)) مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية
 سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.

 2021 جانفي 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022جانفي  13المؤرخ في  013بالمقػػرر رقـ ممحق 
، CREAD)) اليياكل اإلدارية الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية

 2ـ 202.4تقع عمى مستوػ المركب الجامعي أبوداو ببجاية، بمساحة إجمالية تقدر بػ 
    

 

2المساحة ـ المالحظات 2مساحة الوحدة ـ العدد   الرقـ المحالت 
 01 مكتب إدارؼ  16 05 80 الطابق الثاني

 02 مكتب إدارؼ  14 01 14 الطابق الثاني

رؼ مكتب إدا 17.60 04 70.4 الطابق الثاني  03 

 04 مكتب إدارؼ  19 02 38 الطابق الثاني

2ـ اإلجمالية المساحة 202.4   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 بجامعة  الشمف، تحت G)يتضمف وضع جناح ) ،2022جانفي  13مؤرخ في  014مقػػرر رقـ 
 ،  لتوطيف وحدة البحثCREAD)لتنمية )تصرؼ مركز البحث في االقتصاد المطّبق مف أجل ا

 في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية الجيوية والوطنية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 1985ديسمبر سنة   17 الموافق 1406ربيع الثاني عاـ  5المؤرخ في  307 -85بمقتضى المرسـو رقـ  -

 .ق مف أجل التنمية، المعّدؿ والمتّمـوالمتضمف إنشاء مركز لمبحث في االقتصاد المطبّ 
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ
ليو سنة يو   23 الموافق 1422جمادػ األولى عاـ  2المؤرخ في   209 -01وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إنشاء جامعة شمف، المعّدؿ والمتّمـ 2001
،  2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
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 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .الذؼ ي حّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا

 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .التعميـ العالي والبحث العممي والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

بجامعة الشمف، تحت تصرؼ مركز البحث في االقتصاد G) ييدؼ ىذا المقرر إلى وضع الجناح ) :األولى المادة
، لتوطيف وحدة البحث في االقتصاد المطّبق مف أجل التنمية CREAD)) المطّبق مف أجل التنمية

 د في ممحق ىذا المقرر. الجيوية والوطنية، كما ىو محدّ 
بكل األعباء المتعّمقة بتسيير  ،CREAD)) يتكّفل مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية :2 المادة

 اليياكل المخصصة ليا. 
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية، ومدير الوسائل  :3 المػادة

والعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة الشمف، ومدير والممتمكات 
، كل فيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر CREAD)مركز البحث في االقتصاد المطبق مف أجل التنمية )

 .الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي
 2021 يجانف 13 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2022جانفي  13مؤرخ في  014 ممحق بالمقرر رقـ

 

تقع عمى  ،CREAD)) ؼ مركز البحث في االقتصاد المطّبق مف أجل التنميةاليياكل الموضوعة تحت تصر 
 .2ـ 436.58بحي السالـ، بجامعة الشمف، مساحتيا إجمالية تقدر بػ  )بالموقع )أG) مستوػ الجناح )

 

 الطابق السفمي + الطابق األوؿ  
2مساحة الوحدة ـ العدد المساحة ـ المالحظات  الرقـ المحالت 

 01 قاعة الدراسات  58.72 02 117.44 

 02 قاعة الدراسات 51.83 02 103.66 

 03 قاعة الدراسات 43.5 04 174 

 04 قاعة الدراسات 13.64 02 27.28 

 05 مكتب 14.2 01 14.2 

2ـ اإلجمالية المساحة 436.58   
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   610

 

 

 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر
 بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية

 لمديرية الخدمات الجامعية تبسة    
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19 المؤرخ في 03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

يف الطبييف العاميف في الصحة المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارس
 .العمومية

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية و 2012
    .إجرائيا

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021أوت  15المؤرخ في  15رقـ وبمقتضى مقرر  -
 لاللتحاؽ بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.    

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25ؤرخ في الم 12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ 
بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية، لمدة شير 

                        .        2021ديسمبر  19(، ابتداء مف تاريخ 1واحد )
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر

 بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية
 لمديرية الخدمات الجامعية تبسة    

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06قـ بمقتضى األمر ر  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
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، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -
يف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتم

 .العمومية
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا     .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021أوت  15المؤرخ  في  16وبمقتضى مقرر رقـ  -
 لاللتحاؽ بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية.    

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194ؼ رقـ مف المرسـو التنفيذ 17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ 
بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية، لمدة شير 

 .                               2021ر ديسمب 19(، ابتداء مف تاريخ 1واحد )
 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 
 

 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر

 بسمؾ جراحي األسناف العاميف في الصحة العمومية، رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية
 لمديرية الخدمات الجامعية تبسة

     

 والبحث العممي،إف وزير التعميـ العالي 
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ   -

 .األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العموميةالقانوف  المتضمف
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ت  واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػا2012
جرائيا     .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021أوت  15المؤرخ  في  17وبمقتضى مقرر رقـ  -
لاللتحاؽ بسمؾ جراحي األسناف العاميف في الصحة العمومية، رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة 

 العمومية.    
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 ي ػقػػػػػّرر

 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة ولى:المادة األ 
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ 

صحة بسمؾ جراحي األسناف العاميف في الصحة العمومية، رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في ال
 .                               2021ديسمبر  19(، ابتداء مف تاريخ  1العمومية، لمدة شير واحد )

 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 ةمدير الموارد البشري

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر
 بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لمديرية الخدمات الجامعية تبسة 

    
 

 عممي،إف وزير التعميـ العالي والبحث ال
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

اص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخ
  .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
ات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػ2012
جرائيا    .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 2021أوت  15المؤرخ في  10وبمقتضى مقرر رقـ  -
 اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة.    

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ ممحقي 

 .2021ديسمبر  19(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة، لمدة شير واحد )
 .حث العمميينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب :2المادة 

 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف اإلدارييف، ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر
 رتبة محاسب إداري رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية تبسة     

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ل
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012

جرائياو      .ا 
، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف 2021أوت  15المؤرخ في  11وبمقتضى مقرر رقـ  -

 اإلدارييف، رتبة محاسب إدارؼ رئيسي.    
 ي ػقػػػػػّرر

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المحاسبيف 

 . 2021ديسمبر  19(، ابتداء مف تاريخ 1اإلدارييف، رتبة محاسب إدارؼ رئيسي، لمدة شير واحد )
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 16 فير بالجزائر حر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16مؤرخ في  مقػػرر

 ارة رئيسي لمديرية الخدمات الجامعية تبسة    ، رتبة عوف إدةبسمؾ أعواف اإلدار 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11رخ في المؤ  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

 أفريل سنة 25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا     .وا 
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، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف 2021أوت  15المؤرخ في  12وبمقتضى مقرر رقـ  -
 اإلدارييف، رتبة عوف إدارة رئيسي.    

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ أعواف 

 .2021يسمبر د 19(، ابتداء مف تاريخ 1، رتبة عوف إدارة رئيسي، لمدة شير واحد )ةاإلدار 
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء امتحاف الميني لاللتحاؽ  ،2022جانفي  16خ في مؤر  مقػػرر

 ، رتبة عوف إدارة لمديرية الخدمات الجامعية تبسة    ةبسمؾ أعواف اإلدار 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
ضمف المت 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12المرسوـ التنفيذؼ رقـ وبمقتضى  -
، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا     .وا 

متحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ األعواف ، المتضمف فتح اال2021أوت  15المؤرخ  في  13وبمقتضى مقرر رقـ  -
   .اإلدارييف، رتبة عوف إدارة

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
ؾ أعواف والمذكور أعاله وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسم

 .2021ديسمبر  19(، ابتداء مف تاريخ 1، رتبة عوف إدارة، لمدة شير واحد )ةاإلدار 
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 16 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2021جواف  14مؤرخ في  472مقرر رقـ ال يتضمف تعدؿ ،2022جانفي  17مؤرخ في  017مقػػرر رقـ 
 يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدى جامعة البويرة الذي

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 1990الموافق أوؿ ديسمبر سنة  1411جمادؼ األوؿ عاـ  14المؤرخ في  29-90قتضى القانوف رقـ بم -

 والمتعمق بالتييئة والتعمير، المعّدؿ والمتّمـ.
، والمتعمق بشروط اإلنتاج المعمارؼ 1994مايو سنة  18المؤرخ في  07-94وبمقتضى المرسوـ التشريعي رقـ  -

 ، المعّدؿ.وممارسة مينة الميندس المعمارؼ 
، 2015سبتمبر  16الموافق  1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 المتضمف تنظيـ الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاـ.
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 تعييف أعضاء الحكومة، المعّدؿ، والمتضمف
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي.
، 2012و سنة يوني 04الموافق  1433رجب عاـ  14المؤرخ في  241-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 المتضمف إنشاء جامعة البويرة.
والمتضمف كيفيات ممارسة تنفيذ األشغاؿ في  1988مايو سنة  15وبمقتضى القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  -

 ميداف البناء وأجر ذلؾ، المعّدؿ.
ب أف تكوف محّل المحّدد قائمة المشاريع التي يج 2011أوت  4المؤرخ في  492وبناًء عمى القرار الوزارؼ رقـ  -

 مسابقة.
يحدد تشكيمة لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية  الذؼ 2021جواف  14مؤرخ في ال 472رقـ وبمقتضى المقرر  -

 .لدػ جامعة البويرة
 تقنية لمبناء.الالواردة مف السيد مدير الييئة الوطنية لمرقابة  2589/2021وبناًء عمى المراسمة رقـ  -
 جامعة البويرة.وبناًء عمى اقتراح مدير  -

 ي قػػػػػػػػػػّرر
 

 1436ذؼ الحجة عاـ  2المؤرخ في  247-15مف المرسوـ الرئاسي رقـ  48تطبيًقا ألحكاـ المادة  المادة األولى:
، والمذكور أعاله، ييدؼ ىذا المقرر إلى تشكيل لجنة التحكيـ 2015سبتمبر سنة  16الموافق 

 لممسابقات المعمارية لدػ جامعة البويرة.
 تتشكل لجنة التحكيـ لممسابقات المعمارية لدػ جامعة البويرة مف: :2لمادة ا
 

 رئيًسا جامعة البويرةممثل عف  مدور نورةالسّيدة: 
 عضًوا جامعة البويرةممثل عف  لبداوي سميرالسّيد: 
 عضًوا الميندسيف المعمارييف ممثل المجمس المحمي لييئة يحياوي عبد العزيز السّيد:
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 عضًوا ممثل عف الييئة الوطنية لمرقابة التقنية لمبناء    بف ماضي عمي: السّيد
 عضًوا ممثل عف مديرية التجييزات العمومية   بركات ساميةالسّيدة: 
 عضًوا ممثل عف  مديرية الحماية المدنية ميري أحسف: :السّيد

 عضًوا ة والبناءممثل عف مديرية التعميير واليندسة المعماري  بوتاريت تسعديتالسّيدة: 
 

 ، بتنفيذ أحكاـ ىذا المقّرر.جامعة البويرةيكّمف مدير : 3المادة 
 2021 جانفي 17 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ  ،2022نفي جا 20مؤرخ في  63مقػػرر رقـ 

 لجامعة تبسة     بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .لصحة العموميةا المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات واالمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا     .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021مبر سبت 15المؤرخ  في 03وبمقتضى مقرر رقـ  -
 لاللتحاؽ بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية.    

 

 ي ػقػػػػػّرر 
 

 ،2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله  يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ األطباء 

(، 1العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية، لمدة شير واحد )
             .                                                 2022جانفي  20ابتداء مف تاريخ 

 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي: 2المادة 
 2021 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ  ،2022جانفي  20مؤرخ في  64مقػػرر رقـ 
 لجامعة تبسة     بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية

 

 تعميـ العالي والبحث العممي،إف وزير ال
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2009نوفمبر سنة  24الموافق  1430ذؼ الحجة عاـ  7المؤرخ في  393-09وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ  -

 .تضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العموميةالم
أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

ة في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، المحدد لكيفيات تنظيـ المسابقات و االمتحانات  والفحوص الميني2012
جرائيا     .وا 

، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية 2021سبتمبر  15المؤرخ  في  04وبمقتضى مقرر رقـ  -
 لاللتحاؽ بسمؾ األطباء العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية.    

 
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  األولى:المادة 
والمذكور أعاله  يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس االختبارات لمترقية لاللتحاؽ بسمؾ األطباء 

(، 1د )العاميف في الصحة العمومية، رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية، لمدة شير واح
 .                               2022جانفي  20ابتداء مف تاريخ 

 ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البحث العممي :2المادة 
 2021 جانفي 20 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بسمؾ  يمدد أجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  65مقػػرر رقـ 
 الجزائر    -ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 

 

 العالي والبحث العممي، إف وزير التعميـ
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
ماؼ سنة  5الموافق  1431جمادػ األولى عاـ  20المؤرخ في  133-10وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .تضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ الخاصة بالتعميـ العالي، الم2010
أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

رات العمومية ، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدا2012
جرائيا  .وا 
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، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ 2021أوت  05المؤرخ في  1325وبمقتضى مقرر رقـ  -
 .بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتحاؽ بسمؾ ميندسي المخابر الجامعية، 

 .2022جانفي  23(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة ميندس دولة لممخابر الجامعية، لمػػػػدة شير واحد )
 .مية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا القرار في النشرة الرس :2المادة 

 2021 جانفي 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أساس الشيادات لاللتحاؽ يمدد أجل إجراء مسابقة عمى ،2022جانفي  23مؤرخ في  66مقػػرر رقـ 

 الجزائر    -بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة لممدرسة الوطنية العميا لمبيطرة 
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .ساسي العاـ لموظيفة العموميةالمتضمف القانوف األ
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12ؼ رقـ وبمقتضى المرسوـ التنفيذ -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

دات لاللتحاؽ ، المتضمف فتح مسابقة عمى أساس الشيا2021أوت  05المؤرخ في  1323وبمقتضى مقرر رقـ  -
 .بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة ممحق رئيسي لإلدارة

 

 

 

 ي ػقػػػػػّرر
 
 

 2012أفػػريل سػنة  25المػػػػػػؤرخ في  12-194مػف المرسػػوـ التنفيذؼ رقػػػـ  17عمال بأحكاـ المػادة  المػادة األولى:
اؽ بسمؾ ممحقي اإلدارة، رتبة يمدد آجل إجراء مسابقة عمى أساس الشيادات لاللتح والمػذكػور أعػػاله، 

 .2022جانفي  23(، ابتداء مف تاريخ  1ممحق رئيسي لإلدارة، لمػػػػدة شير واحد )
 .ينشر ىذا القرار في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 البشريةمدير الموارد 
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ميندسيف يمدد أجل إجراء امتحاف ميني لاللتحاؽ بسمؾ ،2022جانفي  23ي مؤرخ ف 67مقػػرر رقـ 
 في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية 

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
المتضمف  2006يوليو سنة  15 الموافق 1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .لمعدؿ والمتمـا

أفريل سنة  25الموافق  1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، المحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2021أوت  23المؤرخ في  03وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي في اإلعالـ اآللي

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ الميندسيف والمذكور أعاله،    وعمى سبيل التسوية

 02(، ابتداء مف تػاريخ 1في اإلعالـ اآللي، رتبة ميندس رئيسي  في اإلعالـ اآللي، لمدة شير واحد )
 .2022جانفي 

 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 
 2021 انفيج 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  68مقػػرر رقـ 
 الوطني لمخدمات الجامعية     لمديوافسمؾ المتصرفيف، رتبة متصرؼ محمل ب

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429عاـ محـر  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .المعدؿ والمتمـ
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أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
د كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات والفحوص المينية في المؤسسػات واإلدارات العمومية ، الذؼ يحد2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ 2021أوت  23المؤرخ في  04وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .المتصرفيف، رتبة متصرؼ محمل

 ي ػقػػػػػّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17ة عمال بأحكاـ الماد المادة األولى:
وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ المتصرفيف،  والمذكور أعاله،

 .2022جانفي  02(، ابتداء مف تاريخ 1رتبة متصرؼ محمل، لمػػػػدة شير  واحد )
 .النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميينشر ىذا المقرر في  :2المادة 

 
 

 2021 جانفي 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بسمؾ اء االمتحاف الميني لاللتحاؽيمدد أجل إجر  ،2022جانفي  23مؤرخ في  69مقػػرر رقـ 

 في اإلعالـ اآللي 2مساعدي الميندسيف في اإلعالـ اآللي،  رتبة مساعد ميندس مستوى 
 لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية      

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
 .عدؿ والمتمـالم

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 2021أوت  23المؤرخ في  06وبمقتضى المقرر رقـ  -
 في اإلعالـ اآللي. 2الميندسيف في اإلعالـ اآللي،  رتبة مساعد ميندس مستوػ 
  ي ػقػػػػػّرر

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  لمادة األولى:ا
سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ  وعمى والمذكور أعاله،
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(، 1في اإلعالـ اآللي، لمػػػػدة شير واحد ) 2الميندسيف في اإلعالـ اآللي، رتبة مساعد ميندس مستوػ 
 .2021جانفي  02ابتداء مف تاريخ 

 .ث العمميينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي و البح :2المادة 
 2021 جانفي 23 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/
 مدير الموارد البشرية

 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يمدد أجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ ،2022جانفي  23مؤرخ في  70مقػػرر رقـ 

 لمديواف الوطني لمخدمات الجامعية    دي المتصرفيف، رتبة مساعد متصرؼ بسمؾ مساع
 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادػ الثانية عاـ  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقـ  -

  .المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية
، 2008جانفي سنة  19الموافق  1429محـر عاـ  11المؤرخ في  08-04التنفيذؼ رقـ  وبمقتضى المرسوـ -

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف لألسالؾ المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، 
  .المعدؿ والمتمـ

أفريل سنة  25الموافق 1433جمادػ الثانية عاـ  03المؤرخ في  194-12وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
، الذؼ يحدد كيفيات تنظيـ المسابقات واإلمتحانات  والفحوص المينية في المؤسسػات  واإلدارات العمومية 2012
جرائيا  .وا 

، المتضمف فتح االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ  2021أوت  23المؤرخ في  07وبمقتضى المقرر رقـ  -
 .رؼالمتصرفيف، رتبة مساعد متص

 ي ػقػػػػػّرر
 

 2012أفريل سنة  25المؤرخ في  12-194مف المرسوـ التنفيذؼ رقـ  17عمال بأحكاـ المادة  المادة األولى:
والمذكور أعاله، وعمى سبيل التسوية، يمدد آجل إجراء االمتحاف الميني لاللتحاؽ بسمؾ مساعدؼ 

 .2022جانفي  02داء مف تاريخ (، ابت1المتصرفيف، رتبة مساعد متصرؼ، لمػػػػدة شير واحد )
 .ينشر ىذا المقرر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي :2المادة 

 2021 جانفي 23 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العمميع/

 مدير الموارد البشرية
 بوزيد فريد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ،1يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة ،2022جانفي  26مؤرخ في  025مقػػرر رقـ 
 في العمـو االجتماعية واإلنسانية تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
، المتعمق 1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84ى المرسوـ رقـ مقتض -

 .والمتّمـوسيرىا، المعّدؿ  1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ة، المعّدؿوالمتضمف تعييف أعضاء الحكوم
 2011سنة  نوفمبر 28الموافق  1433عاـ  محـر 03المؤرخ في  402-11وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .، المعدؿ3قسنطينةوالمتضمف إنشاء جامعة 
، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ت وزير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيا
، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ ي حّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي وتنظيميا
 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24في المؤّرخ  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
 ،2021 مايو سنة 20الموافق  1442شواؿ عاـ  8 المؤّرخ في 208-21وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .لبيوتكنولوجيا وعمـو الزراعة والتغذية وتغيير تسميتياوالمتضمف إعادة تنظيـ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في ا
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

عمى مستوػ القطب العممي عمي منجمي بجامعة  الواقعة ،1يوضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة المادة األولى:
تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية كما ىو محدد  تحت، 3قسنطينة

 ممحق ىذا المقرر. في
يتكّفل مدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير  :2 المادة

 اليياكل المخصصة ليا. 
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية ومدير الوسائل : 3 المػادة

، ومدير 1كات والعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة قسنطينةوالممتم
، ومدير الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العموـ االجتماعية واإلنسانية، كل فيما يخصو، 3جامعة قسنطينة

 .حث العمميبتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والب
 2021 جانفي 26 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2022جانفي  26مؤرخ في  025 رقـ بالم قرر م ػمحق
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ الوكالة الموضوعاتية لمبحث في العمـو االجتماعية واإلنسانية تقع عمى مستوػ القطب 
 موّزعة عمى النحو التالي: ، ²ـ 1035.38، مساحتيا إجمالية تقدر بػ 3العممي عمي منجمي بجامعة قسنطينة

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 رقـال المحالت 2مساحة الوحدة ـ العدد 2المساحة ـ
 الطابق األرضي

 01 المكتبة 37.72 1 37.72
 02 قاعة االجتماعات 26.91 1 26.91
 03 الغرفة التقنية 27.09 1 27.09

 04 مكاتب 15.00 07 105.00
 05 1قاعة  25.75 1 25.75
 06 2قاعة  18.04 1 18.04
 07 3قاعة  18.14 1 18.14
 08              4قاعة  27.16 1 27.16
 09   5قاعة  19.55 1 19.55
 10  6قاعة  17.48 1 17.48
 11 مكتب رئيس الفريق 12.61 1 12.61

 12 قاعة المحاضرات 136.66 1 136.66
 13 بيو االستقباؿ 257.00 1 257.00
 14 دورات المياه 7.08 2 14.16
 15 رواؽ 55.33 1 55.33

 المجموع الجزئي 798.60
 الطابق االوؿ                                      

 01 مكتب المدير 38.64 1 38.64
 02 مكتب 15.40 1 15.40
 03 األمانة 18.20 1 18.20
 04 قاعة اإلجتماعات 92.54 1 92.54
 05 دورات المياه 12.43 2 24.86
 06 رواؽ 47.14 1 47.14

 المجموع الجزئي 236.78
  

 2المساحة اإلجمالية ـ 1035.38
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، تحت تصرؼ 1يتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة ،2022 فيفري  06مؤرخ في  048مقػػرر رقـ 
 URSAD ، قصد توطيف وحدة بحث لدعـ التشخيص الطبي االستشفائي الجامعي3جامعة قسنطينة

 

 مي،إف وزير التعميـ العالي والبحث العم
، المتعمق 1984 غشت سنة 18الموافق  1404ذؼ القعدة عاـ  24المؤّرخ في  213-84بم قتضى المرسوـ رقـ  -

  .وسيرىا، المعّدؿ والمتّمـ 1بتنظيـ جامعة قسنطينة
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  26المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .عضاء الحكومة، المعدؿوالمتضمف تعييف أ 
، 1998 مايو سنة 3الموافق  1419محـر عاـ  6المؤّرخ في  137-98وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ية التكنولوجية، وتنظيميا وسيرىاوالمتضمف إنشاء الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث وتنم
،  2013يناير سنة  30الم وافق  1434ؿ عاـ ربيع األو  18المؤّرخ في  77-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحدد صالحيات وز 
، 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .وتنظيميا مي والتطوير التكنولوجيالذؼ ي حّدد مياـ المديرية العامة لمبحث العم
 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .ـ العالي والبحث العمميوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعمي
، 1ةوالمتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطين 2020أوت  24المؤرخ في  217وبم قتضى المقرر رقـ  -

 .تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، لتوطيف حاضنة كمصمحة مشتركة
 

 ي ػقػػػػػّرر
 

، قصد توطيف وحدة بحث 3، تحت تصرؼ جامعة قسنطينة1يوضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة :األولى المادة
 .URSADلدعـ التشخيص الطبي االستشفائي الجامعي 

 .، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير اليياكل المخصصة ليا3يتكّفل مدير جامعة قسنطينة :2 ةالماد
، 1والمتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة قسنطينة 2020أوت  24المؤرخ في  217يمغى المقرر رقـ  :3 المادة

كمصمحة تحت تصرؼ الوكالة الوطنية لتثميف نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، لتوطيف حاضنة 
 مشتركة.

ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية ومدير الوسائل : 4 المػادة
، كل 3والممتمكات والعقود باإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ومدير جامعة قسنطينة

 .النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العمميفيما يخصو، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في 
 2021 فيفري  06 فيحرر بالجزائر 

 وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 أ.د عبد الباقي بف زياف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2022فيفري  06المؤرخ في  048 م ػمحق بالم قرر رقـ
 

، قصد توطيف وحدة بحث لدعـ التشخيص الطبي االستشفائي 3اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ جامعة قسنطينة
متكونة  2ـ 1002، تقع بالقطب العممي عمي منجمي بقسنطينة، مساحتيا االجمالية تقدر بػ URSADالجامعي 

 مف:
 يتكوف مف: 2ـ 528حتو اإلجمالية تقدر بػ مسا الطابق األرضي:

 لكل منيا، 2ـ 16مكاتب تقنية بمساحة  04 -
 ،2ـ 28قاعة لالجتماعات مساحتيا   -
 ،2ـ 28ورشة أدوات مساحتيا  -
 ،2ـ 56مساحتيا  GVورشة أدوات  -
 ،2ـ 40ورشة اآلالت التقميدية مساحتيا -
 ،2ـ 40مساحتيا   Atelier électroérosion ورشة السقي الكيربائي -
 ،2ـ 32مساحتيا   CAOقاعة التصميـ بالحاسوب -
 ،2ـ 40قاعة االقتناء مساحتيا  -
 ،2ـ 24غرفة تغيير المالبس والحماـ مساحتيا  -
 ،2ـ 32ورشة الطباعة بتقنية ثالثي االبعاد مساحتيا  -
 ،2ـ 48مساحتيا  FDMورشة  -
 ،2ـ 48ورشة الميزر مساحتيا  -
 ،2ـ 40خزف مساحتو م -

 يتكوف مف:2ـ 174الطابق األوؿ: مساحتو اإلجمالية تقدر بػ 
 ،2ـ 30مكتب المدير مساحتو  -
 ،2ـ 20مكتب األمانة مساحتو  -
 لكل منيا،2ـ 16مكاتب بمساحة  04 -
 ،2ـ 48قاعة المحاضرات مساحتيا  -
 ،2ـ 12دورة المياه مساحتيا  -
 .2ـ 300مساحة االروقة والممرات  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  2021مارس  28المؤرخ في  174يعدؿ المقرر رقـ  ،2022مارس  13في مؤرخ  119 مقػػرر رقـ

 والمتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني حوؿ
 حطة الرصد في األوساط القاحمةالمناطق القاحمة لتوطيف م

 

 إف وزير التعميـ العالي والبحث العممي،
 

 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  62المؤّرخ في  281-21بم قتضى المرسـو الرئاسي رقـ  -
  .والمتضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿ
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ديسمبر سنة  14الم وافق  1412الثانية عاـ جمادػ  7المؤرخ في  478-91وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعّدؿ والمتمـ 1991

سبتمبر سنة  18الموافق  1422جمادػ الثانية عاـ  30المؤرخ في  274-01المرسوـ التنفيذؼ رقـ  وبم قتضى -
 .معّدؿ والمتمـوالمتضمف إنشاء جامعة المسيمة، ال 2001

 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .ير التعميـ العالي والبحث العمميالذؼ يحّدد صالحيات وز 

 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .كنولوجي وتنظيمياالذؼ ي حدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير الت

 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -
 .رة التعميـ العالي والبحث العمميوالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزا

والمتضمف وضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة،  2021مارس  28المؤرخ في  174رقـ وبم قتضى المقرر  -
 .تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة لتوطيف محطة الرصد في األوساط القاحمة

 

 ي ػقػػػػػّرر
 

والمذكور أعاله، وتحرر كما ، 2021مارس  28المؤرخ في  174المقرر رقـ تعدؿ المادة األولى مف  :األولى المادة
 يمي:

يوضع جزء مف ىياكل جامعة المسيمة، تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني  "المادة األولى:
حوؿ المناطق القاحمة لتوطيف محطة الرصد في األوساط شبو الجافة، والية المسيمة، كما ىو محّدد في 

 ممحق ىذا المقرر.  
ث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه يتكفل مدير مركز البح :2 المادة

 اليياكل.
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي، ومدير المالية ومدير الوسائل والممتمكات  :3 المادة

عممي والتقني حوؿ المناطق والعقود باإلدارة المركزية، ومدير جامعة المسيمة، ومدير مركز البحث ال
 .القاحمة، بتنفيذ ىذا المقرر الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021 مارس 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2022مارس  13في المؤرخ  119رقـ  بالم قرر م ػمحق
 

اليياكل الموضوعة تحت تصرؼ مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة لتوطيف  مساحة تقدر
، ²ـ 248إجمالية  ةمساحببعة لجامعة المسيمة محطة الرصد في األوساط شبو الجافة، والية المسيمة، التا

 موّزعة عمى النحو التالي: 
 لكل منيا. ،²ـ 48( قاعات التطبيقات بمساحة 04) -
 لكل منيا. ،²ـ 18( رواقيف بمساحة 02) -
 .²ـ 08دورة المياه بمساحة  -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 2016أفريل  28المؤرخ في  255يعدؿ المقرر رقـ  ،2022مارس  13في  مؤرخ 120مقػػرر رقـ 
 والم تضمف إلحاؽ المحطة التجريبية لمبحث حوؿ المناطق الجافة ببني عباس والية بشار التابعة لجامعة

 الجافةىواري بومديف لمعمـو والتكنولوجيا، بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق 
 

 عالي والبحث العممي،إف وزير التعميـ ال
والمتعمق  1984فبراير سنة  4 الموافق 1404جمادػ األولى عاـ  2المؤّرخ في  09-84بمقتضى القانوف رقـ  -

 .بالتنظيـ اإلقميمي لمبالد، المعدؿ والمتمـ
 2021يوليو سنة  7الموافق  1442ذؼ القعدة عاـ  62المؤّرخ في  281-21وبم قتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 .ضمف تعييف أعضاء الحكومة، المعدؿوالمت
ديسمبر سنة  14الموافق  1412جمادػ الثانية عاـ  7المؤّرخ في  478-91وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف إحداث مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، المعدؿ والمتمـ 1991
 2013يناير سنة  30الموافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .الذؼ يحّدد صالحيات وزير التعميـ العالي والبحث العممي
 2013يناير سنة  30الم وافق  1434ربيع األوؿ عاـ  18المؤرخ في  81-13وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .كنولوجي وتنظيمياالذؼ ي حدد مياـ المديرية العامة لمبحث العممي والتطوير الت
 2021أبريل سنة  7الم وافق  1442شعباف عاـ  24المؤّرخ في  134-21وبم قتضى المرسوـ التنفيذؼ رقـ  -

 .والمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
بية لمبحث حوؿ ، والم تضمف إلحاؽ المحطة التجري2016أفريل  28المؤرخ في  255وبمقتضى المقرر رقـ  -

المناطق الجافة ببني عباس والية بشار التابعة لجامعة ىوارؼ بومديف العموـ والتكنولوجيا، بمركز البحث العممي 
 .والتقني حوؿ المناطق القاحمة

 ي ػقػػػػػّرر
رر كما ، والمذكور أعاله، وتح2016أفريل  28المؤرخ في  255تعدؿ المادة األولى مف المقرر رقـ  المادة األولى:

 يمي:
تمحق المحطة التجريبية بعنواف محطة الرصد والتجريب في الوسط الصحراوؼ بوالية بني  "المادة األولى:

 .عباس، بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة ببسكرة، كما ىو محدد في ممحق ىذا المقرر
ق القاحمة، بكل األعباء المتعّمقة بتسيير ىذه يتكفل مدير مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناط :2 المادة

 اليياكل.
ي كّمف كل مف المدير العاـ لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي ومدير المالية ومدير الوسائل والم متمكات  :3 المادة

مقرر والع قود باإلدارة المركزية، ومدير مركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة، بتنفيذ ىذا ال
 .الذؼ سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي

 2021 مارس 13 فيحرر بالجزائر 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 أ.د عبد الباقي بف زياف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 2022مارس  13المؤرخ في  120م ػمحق بالم قرر رقـ 
 
 

تقدر مساحة اليياكل المخصصة لتوطيف المحطة التجريبية بعنواف محطة الرصد والتجريب في الوسط 
الصحراوؼ بوالية بني عباس، بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة بوالية بني عباس، بمساحة 

 ،  موزعة عمى النحو التالي: ²ـ29192ية إجمال
 

 

 ( : ابعاد ومساحات ىياكل مركز المحطة01الجدوؿ رقـ)
 (2المساحة)ـ العدد (2مساحة الوحدة)ـ المرافق الرقـ

 -المخبر –الطابق األرضي 
 37 01 37 مخبر التربة 01
 36 01 36 فيزولوجي حيوانية 02
 31 01 31 بيولوجية نباتية 03
 38 01 38 وبيولوجيةميكر  04
 20 01 20 قاعة التبدير 05
 9 01 9 مخبر ضوئي 06
 9 01 9 مخبر قياس الوزف  07
 12 01 12 غرفة خاصة بالمواد الكميائية 08
 12 01 12 بيو 09
 17 01 17 مخبر التجارب عمى الفئراف 10
 12 01 12 غرفة التجميد 11
 17 01 17 الحماـ و المخزف  12
 51 01 51 رواؽ  13

 301 (2المساحة  الكمية  لممخبر  )ـ
 -االدارة  –الطابق األوؿ

 32 01 32 مكتبة 01
 37 01 37 قاعة االجتماعات 02
 32 01 32 قاعة الدراسات 03
 20 01 20 قاعة االرشيف 04
 20 01 20 مكتب 05
 31 01 31 مكتب 06
 11 01 11 مكتب 07
 10 01 10 رواؽ 08
 Terrasse 52 01 52السطح  09

 245 (2المساحة  الكمية  لإلدارة )ـ
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 (2المساحة)ـ العدد (2مساحة الوحدة)ـ المرافق الرقـ
 -المسكف  المجاور لالدارة  –الطابق األوؿ

 24 02 12 غرفتيف  01
 9 01 9 مخزف  02
 9 01 9 مطبخ 03
 3 01 3 الحماـ  04

 45 (2المساحة  الكمية لممسكف المجاور لالدارة )ـ
 Bianderie 19 غرفة الغسيل  

 المتحف 
 (2المساحة)ـ العدد (2مساحة الوحدة)ـ المرافق الرقـ
 69 01 69 جناح الطيور  01
 88 01 88 جناح الجيوجيا 02
 19 01 19 جناح الحشرات الصحراوية 03
 16 01 16 الجناح التقميدؼ 04

 192 (2المساحة  الكمية لممتحف )ـ
 666 تعمل المجاور لممتحفالجزء الغير مس

 99 حظيرة السيارات
 

 ىياكل االقامة لمباحثيف
 (2المساحة)ـ العدد (2مساحة الوحدة)ـ المحالت الرقـ
 40 01 40 01الغرفة  01
 18 01 18 02الغرفة  02
 44 04 11 06، 05، 03،04الغرؼ  03
 72 02 36 المطبخ  04
 30 01 30 صالوف  05
 47 01 47 غرفة 06

 251 (2المساحة الكمية لالقامة )ـ
 مسكف يتكوف مف اربعة غرؼ

 52 04 13 01،02،03،04الغرؼ  01
 7 01 7 الحماـ ومرافقو 02
 43 01 43 رواؽ كبير المساحة  03

 102 (2المساحة الكمية لممسكف )ـ
 67 المساحة المخصصة لقاعة الطاقة الشمسية
 251 يةالمساحة المخصصة لحديقة التجارب العمم
 718 المساحة المخصصة لتربية الحيوانات
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 ( : أبعاد ومساحات ىياكل المرآب02)الجدوؿ رقـ 
 (2ـ المساحة) المحالت الرقـ
 326 (2ـ المساحة الكمية لممستودع) 01
 186 (2ـ) غرفة التخزيف وورشات الميكانيؾ مساحة 02
 264 (2ـ)مساحة غرؼ تخزيف العتاد المستعمل وغرفة الحراسة  03
 130 (2ـمساحة مسكف مكوف مف ثالثة غرؼ ) 04
 15000 ( بالتقريب 2ـالمساحات الشاغرة بالمراب ) 05

 906 15 المساحة االجمالية لممرآب بالتقريب
 

 ( : ابعاد ومساحات ىياكل الحظيرة03الجدوؿ رقـ)
 (2المساحة)ـ العدد (2مساحة الوحدة)ـ المحالت الرقـ
 244 04 61 01،02،03،04االسطبل  01
 36 01 36 01المخزف  02
 98 01 98 02المخزف  03
 50 01 50 03المخزف  04
 29 01 29 مخبر مصغر 05
 24 01 24 قاعة الحراسة 06
 9849 01 9849 مساحة شاغرة 07

 10330 المساحة االجمالية لمحظيرة
 

 ممخص
 

 (2مساحة الوحدة)ـ المحالت الرقـ
 301 (2ـية  لممخبر  )المساحة  الكم 01
 245 (2ـالمساحة  الكمية  لإلدارة ) 02
 45 (2ـالمساحة  الكمية لممسكف المجاور لإلدارة ) 03
 Bianderie 19 - -غرفة الغسيل  04
 192 (2ـالمساحة  الكمية لممتحف ) 05
 666 الجزء الغير مستعمل المجاور لممتحف 06
 99 حظيرة السيارات 07
 251 (2ـلكمية لالقامة )المساحة ا 08
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 102 (2ـالمساحة الكمية لممسكف ) 09
 67 المساحة المخصصة لقاعة الطاقة الشمسية 10
 251 المساحة المخصصة  لحديقة لتجارب العممية 11
 718 المساحة المخصصة لتربية الحيوانات 12
 906 15 المساحة االجمالية لممرآب بالتقريب 13
 10330 لمحظيرة المساحة االجمالية 14

 29192 المساحة االجمالية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػ
 ػػػػ
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 انشعبيت انذيًقراطيت انجسائريت انجًهىريت

 انعهًي وانبحث انعاني انتعهيى وزارة

 

 

 

 

 

 

 

  01 رقى يُشىر

 2022 ضُت  يارش 31 انًىافق هـ  1443 شعباٌ عاو 28 في يؤّرخ

  انبكانىريا شهادة حايهي وتىجيه األّوني بانتطجيم انًتعهّق

  2022 -2023 ايعيتانج انطُت بعُىاٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  2022-األوؿالثالثي -النشرة الرسمية                      -مديرية الشؤوف القانونية-                     وزارة التعميـ العالي والبحث العممي   634

 

 

 انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت

 انعهًي وانبحث انعاني انتعهيى وزارة

 

 01  رقى يُشىر

 2022يارش ضُت   31هـ  انًىافق  1443شعباٌ عاو  28يؤّرخ في 

  انبكانىريا شهادة حايهي وتىجيه األّوني بانتطجيم انًتعهّق

  2022 -2023 انجايعيت انطُت بعُىاٌ

 

 البكالوريا شيادة حاممي وتوجيو األّولي التسجيل مجاؿ في المطّبقة العاّمة القواعد تحديد إلى المنشور ىذا ييدؼ

 . 2022-2023الجامعية السنة بعنواف

لى بالتعميـ االلتحاؽ ليا معادلة أجنبية شيادة أو البكالوريا شيادة حاممي لكل ي سمح  .العالييف التكويف وا 

 والتسجيل والتوجيو األّولي سجيلالت .1

  عاّمة شروط 1.1

 :اآلتية األربعة المعايير عمى العالييف والتكويف لمتعميـ التوجيو يستند

 العاـ المعدؿ أو *المحسوب الموزوف  )المعدؿ البكالوريا امتحاف في المحصمة والنتائج الشعبة 

 ).الحاالت بعض في االضافية روطوالش التسجيل، شعبة أو ميداف حسب البكالوريا، في عميو المحصل

 ا.البكالوري شيادة حامل طرؼ مف عنيا المعبر الرغبات 

 العالييف والتكويف التعميـ مؤسسات استيعاب قدرات. 

 الجغرافية الدوائر. 
 

 المادة وعالمات البكالوريا في عميو المحصل العاـ المعدؿ بيف ما المعدؿ ىو: المحسوب الموزوف  المعدؿ* 

 :التكويف شعب أو مياديف حسب المحسوبة الموزونة المعدالت أسفمو الجدوؿ يوضح ».األساسية«  المواد أو  
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 الميادين أو الشعب شعب البكلوريا األلوية المعدالت الموزونة

(     )                      

 
 

 ميداف عموـ الطبيعة والحياة عمـو تجريبية   1أ 
 االرض والكوف  ميداف عموـ

 ميداف عموـ طبية
 ميداف عموـ البيطرة

 رياضيات 2أ 

 تقني رياضي 3أ  المعدؿ العاـ المحصوؿ عميو في إمتحاف البكالوريا

(     )  
(                   )

 
 

 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 عمـو تجريبية
 تقني رياضي

 ميداف عموـ المادة
 وتكنولوجيا ميداف عموـ

(     )  (
                       

 
)

 
 

 1أ 
  1أ 
 1أ 
 1أ 

 تقني رياضي ىندسة الطرائق
 تقني رياضي ىندسة مدنية

 تقني رياضي ىندسة كيربائية
 تقني رياضي ىندسة ميكانيكية

 ميداف عموـ وتكنولوجيا
 مسارات تقني رياضي 4

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 تقني رياضي
 عمـو تجريبية

 عالـ آليا  ميداف رياضيات و 

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 

 رياضيات
 االصطناعي مدرسة الذكاء عموـ تجريبية تقني رياضي،

 ميداف رياضيات  
 1أ  واعالـ آلي

 2أ 
 3أ 

 ثانوية الرياضيات
 رياضيات

 عموـ تجريبية تقني رياضي،
 مدرسة الرياضيات

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 تقني رياضي
 عمـو تجريبية

 ميداف ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة

(     )             

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 لغات أجنبية
 لغات وفمسفة
عمـو  تقني رياضي، رياضيات،
 تسير واقتصاد تجريبية،

ميداف آداب و لغات أجنبية )معدا المغة الروسية 
 والمغة التركية( 

(     )                     

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 لغات أجنبية
 لغات وفمسفة

عمـو  رياضيات ،تقني رياضي،
 تسير واقتصاد تجريبية،

 شعبة الترجمة

 كل شعب البكالوريا  ان البكالورياالمعدل العام المحصول عليه في إمتح

 ميداف عموـ اقتصادية والتسيير وعموـ تجارية
 ميداف الفنوف 

 ميداف حقوؽ وعموـ سياسية
 ميداف لغة وثقافة أمازيغية
 ميداف لغة وأدب عربي

 ميداف عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 ميداف عموـ إنسانية واجتماعية

 

 .التكويف وشعب مياديف وبعض العميا لمدارسافي  األّولي لمتسجيل وبةمطم إضافية شروط ىناؾ
 شيادة حاممي طمبات لكلّ  وطني ترتيب تـي وصيدلة(، األسناف طب )طب، الطبية العموـ بفروع لاللتحاؽ بالنسبة

 .الثالثة الفروع مف بكل لاللتحاؽ المعالجة بعد موّحد وطني معّدؿ يحّدد ،البكالوريا
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 بالنسبة المستوػ  اختبار في النجاح العميا المدارس تضمنيا التي والشعب الطبية العموـ بفروع حاؽااللت يشترط
 .بمعادلتيا معترؼ أجنبية بكالوريا شيادة عمى لمحائزيف
 .لجنة أماـ شفوية مقابمة في لمنجاح لألساتذة العميا بالمدارس االلتحاؽ يخضع الّذكر، الّسالفة الشروط إلى إضافة
 .أخرػ  جامعية مؤسسة في حضوريا أو التوجيو مدرسة داخل حضوريا المقابمة جراءإ يمكف
 . الجيدة الصحة تثبت طّبية شيادة تقديـ يشترط والرياضّية، البدنية النشاطات وتقنيات عمـو ميداف يخص فيما

 وزارة طرؼ مف ـبي ومعترؼ نشاط، حالة في النخبة، لرياضيي المنتميف الجدد البكالوريا شيادة لحاممي يسمح
 .األدنى المعدؿ شرط دوف  والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات عمـو ميداف في التسجيل والرياضة الشباب

 بيذه ولمقياـ ،حصريا الخط عمى الجدد البكالوريا شيادة لحاممي النيائي والتسجيل والتوجيو األّولي التسجيل يتـّ 
 :التوالي عمى ىما ىؤالء، ائدةلف لإلنترنت، موقعيف تخصيص تـّ  العمميات،

http://www.mesrs.dz   

http://www.orientation.esi.dz 
 

 .أعاله المذكوريف الموقعيف إلى لإلشارة» المخصصيف االنترنت موقعي «عبارة استعماؿ النص ىذا سيتـ خالؿ
 عمى الجدد البكالوريا شيادة حاممي لفائدة مجاني رابط تخصيص تـّ  الموقعيف، ىذيف إلى الولوج تسييل وقصد
 .العالي التعميـ مؤسسات مستوػ  عمى الغرض ليذا المفتوحة االنترنت فضاءات مستوػ 

 شيادة حامل بّوابة عمى متوفرة النيائي والتسجيل والتوجيو األّولي التسجيل سيرورة لفيـ الضرورية المعمومات كلّ 
 .2022 البكالوريا

http://bac2022.mesrs.dz 

 اإلعالـ جياز (الرقمية الوسائط كل عمى الجديد البكالوريا شيادة حامل بدليل المرفق المنشور اىذ تحميل يمكف
 :يسمح بحيث) ذكي وىاتف إلكترونية ولوحة اآللي
 العالي، التعميـ بمؤسسات البكالوريا شيادة حاممي إلتحاؽ شروط جميع بتقديـ 
 التعميـ مؤسسات في المضمونة التكويف توتخّصصا وشعب بمياديف المتعمقة المعمومات مختمف بإعطاء 

 العالي،
 بوعمامة ثانوية (الخاصة البكالوريا شيادة لحاممي العالي التعميـ مؤسسات في التسجيل إجراءات بتوضيح (، 
 أجنبية، بكالوريا شيادة لحاممي العالي التعميـ مؤسسات في والتسجيل المعادلة طمب إجراءات بتوضيح 
 تحت أخرػ  وزارية لدوائر التابعة العالي التكويف مؤسسات تضمنيا التي بالتكوينات متعمقة معمومات بتقديـ 

 العممي، والبحث العالي التعميـ لوزارة البيداغوجية الوصاية
 وزارة طرؼ مف المعتمدة العالي لمتكويف الخاصة المؤسسات تضمنيا التي بالتكوينات متعمقة معمومات بتقديـ 

 .عمميال والبحث العالي التعميـ
 :اآلتية المعمومات عمى البكالوريا شيادة حامل بوابة تحتوؼ  المعطيات، ىذه عمى زيادة
 الجديد، البكالوريا شيادة حامل دليل 
 مؤسسة، كلّ  طرؼ مف المضمونة التكويف مسارات مختمف «Géo-portail» 
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 العالي، التعميـ مؤسسات مف مؤسسة كلّ  بوابة نحو رابط 
 واإلطعاـ واإليواء والنقل الدراسية المنحة (الجامعية بالخدمات المتعمقة ومنيا تكميميةال المعمومات مف العديد(، 
 منشور مف أندرويد نسخة. « TawdjihCom » 

 :«TawdjihCom» ىاتف(أندرويد نظاـ عمى لمتثبيت والقابل تحميمو الممكف لممنشور تفاعمية نسخة ىي 
 شعبتو وفق تحديد سيما ال البكالوريا، شيادة لحامل تسمح التي ئفالوظا مف العديد تتيح ،)إلكترونية ولوحة ذكي

 الشعب قائمة البكالوريا، امتحاف في عمييا المحصل ونتائجو لمبكالوريا شيادتو عمى الحصوؿ ووالية لمبكالوريا
 .بيا لو المسموح
 والتوجيو األّولي كيفيات التسجيل 2.1

 طمبة الجّدد االلتحاؽ بػػػ:حسب مؤسسات التعميـ والتكويف العالييف، يمكف ال
 :الجامعات التي تضمف تكوينات في 

 (،سنوات 3 + بكالوريا (ليسانس -
 سنوات(، 5)بكالوريا+  لميسانس مدمج مسار ذو ماستر -
 سنوات(، 6سنوات وصيدلة بكالوريا+ 6سنوات وطب األسناف بكالوريا+ 7)طب بكالوريا+ العموـ الطبّية -
 ات(،سنو  5عمـو البيطرة ) بكالوريا+  -
 سنوات(. 5ىندسة معمارية )بكالوريا+  -

 

 المراكز الجامعية التي تضمف تكوينات في:  -
 ( سنوات 3 + بكالوريا (ليسانس  -
 سنوات(، 5)بكالوريا+  لميسانس مدمج مسار ذو ماستر -

 

 :المدارس العميا  التي يتوزع  التكويف فييا حسب الميداف والمطابق مع تكويف متواصل لخمس سنوات كما يمي -
 سنتاف جذع مشترؾ، -
 ثالث سنوات تخصص.      -
 مسابقة وطنية تنظميا ىذه المدرسة.  في النجاح بالتخصص، لاللتحاؽ يشترط جذع مشترؾ، السنتيف في النجاح بعد
 :اآلتي النحو عمى المسابقة ىذه تنظيـ يتـّ 

 إلى %50 فبي ما تتراوح نسبة تخصص أيف المدرسة، لطمبة بالنسبة الشيادة أساس عمى مسابقة -
 المدرسة، في ترتيب أحسف ذوؼ  الطمبة لفائدة المتاحة البيداغوجية المقاعد مف 70%

 مف المقاعد المتبقية  لطمبة  %50 إلى %30كتابية: تخصص  نسبة  اختبارات أساس عمى مسابقة -
 نفسل األخرػ  المدارس ومترشحي الشيادة أساس عمى المسابقة في المقبوليف المتبقييف وغير المدرسة
 دوف  الجامعية الدراسات مف سنتيف بنجاح اجتازوا الذيف الجامعية والمراكز الجامعات وطمبة الميداف
 دراسي وىذا في اطار المسابقة التي تنظميا المدرسة. تأخر تسجيل

 

 .التنظيـ طريق عف المسابقة سير كيفيات تحدد
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 الطبيعة تجارية وعمـو وعمـو اقتصادية وتسيير وتكنولوجيا وعمـو عمـو :مياديف بسبعة المدارس العميا  ترتبط
 وميف عمراف معمارية، سياسية وىندسة وعمـو واجتماعية وحقوؽ  إنسانية آلي وعمـو وا عالـ ورياضيات والحياة
 .المدينة

 تجدر االشارة أّف مدارس التكنولوجيا تسمـ في نياية المسار شيادة ميندس. 
 

 التربية قطاع لفائدة  المكّونيف لتكويف مخّصصة مسارات المدارس ىذه تضمفلألساتذة:  العميا المدارس 
 .الوطنية

 :أطوار بثالثة األمر يتعمق
 االبتدائي، التعميـ أستاذ -
 المتوسط، التعميـ أستاذ -
 .الثانوؼ  التعميـ ستاذأ -

 المعّبر جاتاالحتيا وحسب الطور حسب لألساتذة سنويا العميا المدارس لدػ المتاحة البيداغوجية المناصب تحّدد
 .الوطنية التربية قطاع طرؼ مف عنيا

 31 في األكثر عمى سنة 24 بػ المحّدد السفّ  لشرط لألساتذة العميا المدارس ىذه في النيائي التسجيل يخضع
 عمى الّتوقيع المدارس ىذه في لمتكويف المقبوؿ المترشح عمى يجب .الشفوية المقابمة ولنتيجة 2022 ديسمبر

 .تكوينو نياية عند المستقبمي توجييو بخصوص التربية قطاع مع التزاـ عقد
 

 تسجيل الطمبة الجزائرييف المتحصميف عمى شيادة البكالوريا الوطنية: .2
باستعماؿ رقـ التسجيل ورمز البكالوريا المبيف في كشف النقاط، يمكف لممترشح عبر مواقع األنترنت، االطالع 

ي عمى المترشح ملء بطاقة الرغبات مف بيف ىذه التكوينات حسب عمى قائمة التكوينات المسموحة لو. ينبغ
   ( اختيارات عمى األكثر.10عمى األقل وعشر ) اختيارات (06) ستة تنازليترتيب  

 يمكف أف تتضمف االختيارات، المسارات التالية:
 ليسانس ) تكوينات ذات تسجيل وطني أو جيوؼ وشعب ذات تسجيل وطني وتكوينات مميننة(، -
 ستر ذو مسار مدمج لميسانس،ما -
 التكوينات التي تضمنيا المدارس العميا، -
 التكوينات التي تضمنيا المدارس العميا لألساتذة، -
 فروع العمـو الطبية ) الطب وجراحة األسناف والصيدلة( وعمـو البيطرة، -
 شعب تكوينات الشبو الطبية التابعة لقطاع الصحة. -
عمى األقل مساريف لوريا أف يحّدد في بطاقة رغباتو مف ضمف االختيارات يجب عمى حامل شيادة البكا :ىػػػػاـ

 التي تضمنيا مؤسسة جامعية. ؼ( مف مسارات التكويف في الميسانس ذات التسجيل المحمي أو الجيو02)
 ، عبر موقع األنترنت المخصص ليذا الغرض.حصرًيا عمى الخطلمتذكير، يجب اف ترسل بطاقة الرغبات 

 شيادة البكالوريا بػػػػػ:ينصح حاممو 
 القياـ بيذه العممية بصفة شخصية وبطريقة جّدية، -
 طبع بطاقة رغباتيـ. -
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تعتبر التسجيالت األّولية عبر الخط اجبارية بالنسبة لكافة حاممي شيادة البكالوريا المعنييف بيذا االجراء. يفقد 
بر الخط وفي اآلجاؿ المحّددة، كل امكانيات التسجيل حامل شيادة البكالوريا الذؼ لـ يقـ ولـ يتـ تسجيمو األّولي ع

 في ميداف أو شعبة التكويف المرغوب فييا.
 

 حاممو شيادة البكالوريا  بتقدير "ممتاز":.3
 1.1يقوـ حامل شيادة البكالوريا بتقدير "ممتاز" بملء بطاقة الرغبات عبر الخط وفق االجراء الوارد في الفقرة 

 المتعمقة بشعبة البكالوريا. ي مّبى لو أحد اختياراتو المعّبر عنيا.أعاله، مع احتراـ الشروط 
ف يمتحق بأؼ مؤسسة جامعية أبغض النظر عف دائرتو الجغرافية يمكف لحامل شيادة البكالوريا بتقدير ممتاز 

الدنيا تضمف شعبة التكويف التي و ّجو إلييا عف طريق المعالجة اآللية لبطاقة الرغبات، مع احتراـ المعدالت 
 لاللتحاؽ.

 

 المعالجة المعموماتية:.4
 

ـّ ممؤىا عبر  تتكفل المعالجة الوطنية المعموماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاممي شيادة البكالوريا الجّدد التي ت
 الخط.

تمبية  إلى  1.1تؤدؼ ىذه المعالجة عمى التوليفة بيف المعايير األربعة لمتسجيل األّولي والتوجيو المذكورة في الفقرة
 إحدػ الرغبات المعبر عنيا مف طرؼ كل حامل شيادة البكالوريا الجديد.

 

موقعيف المخصصيف ليذا التوضع نتائج المعالجة الوطنية المعموماتية في متناوؿ حاممي شيادة البكالوريا عمى 
ممو شيادة مف خالؿ اطالعيـ عمى أحد ىذيف الموقعيف، سيتعرؼ حا ،الغرض وفق الرزنامة المذكورة أدناه

ـّ ينبغي عمييـ حسب الحالة:عمى البكالوريا   نتيجة توجييـ ومف ت
 تأكيد توجيييـ عبر الخط حسب الرزنامة المحّددة أدناه، -
التقدـ إلى المقابمة التي تجرػ حضورًيا بمؤسسات توجييو أو حضورًيا في مؤسسات جامعية أخرػ. يجب  -

ة جامعية أخرػ، االتصاؿ بمؤسسة توجييو مف أجل جراء مقابمة في مؤسسإعمى المترشح الذؼ اختار 
 التنظيـ العممي ليذه المقابمة. تجرػ المقابالت وفق الرزنامة المحّددة والمواعيد الواردة في بطاقة التوجيو.  

 

 يخضع ال والذؼ الرغبات بطاقة في الوارد الموالي اختيارىـ إلى آلّيا توجيييـ يتـّ  مقابمتيـ، في اإلخفاؽ حالة في
 .االختيار بيذا لاللتحاؽ األدنى المعدؿ ويستوفي شفوية لمقابمة

 

 ثانية عممية المعنييف عمى ي قترح اختياراتيـ، مف اختيار أؼ عمى الحصوؿ فييا يتـّ  لـ التي الخاصة الحالة في
 عمى البطاقة ىذه تحتوؼ  أف يجب .تنازلي ترتيب حسب أخرػ  رغبات بطاقة مأل عمييـ يجب. األّولي لمتسجيل

 الجيوؼ  أو المحّمي التسجيل ذات الميسانس مسارات في وجوبا، ،(02)اثنيف ضمنيا مف اختيارات (06) ستة
 المقاعد حدود وفي لاللتحاؽ الّدنيا المعّدالت احتراـ مع 1.2 الفقرة في المذكور األولي اإلجراء نفس باّتباع

 .أدناه المحّددة لمرزنامة طبقا المتوفرة البيداغوجية
 حسب الخطػ، عبر طمبا، جامعي حي في باإليواء المعني المترشح يودع النيائي، التوجيو عمى الحصوؿ عند

 .المحددة الرزنامة
 مؤسسة مستوػ  عمى المترشح تسجيل ممف ايداع بمجرد الجدد البكالوريا شيادة لحاممي نيائيا التسجيل يصبح
 .التوجيو
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 :التالية الوثائق عمى الممف يشتمل
 لبكالوريا،ا نقاط كشف 
 شمسيتاف، (02) صورتاف  
 دج  200 (التسجيل حقوؽ  دفع رسـ(. 

 

  2022 خاصة بكالوريا عمى الحاصميف الجزائرييف المترشحيف تسجيل .5
 :اآلتي النحو عمى تتـ األخرػ  البكالوريا شعب مع) بوعمامة ثانوية (الخاصة البكالوريا شيادة مطابقة

 المطابقة شعب البكالوريا الخاصة
 تسيير واقتصاد اقتصادؼ، فرع اقتصادؼ واجتماعي تقني

 تسيير واقتصاد المناجمنت والتسيير عموـ وتكنولوجيا
 عمـو تجريبية عموـ، فرع رياضيات وعموـ الطبيعة

 

ال يخضع ىؤالء المترشحيف لعممية التسجيل األّولي والتوجيو عبر الخط، لكنيـ في المقابل يخضعوف لشروط 
المعّدالت الّدنيا التي يمكف االطالع عمييا عبر موقعي  يف كما ينّص عميو ىذا المنشور وحسبااللتحاؽ بكّل تكو 

 .اإلنترنت المخّصصيف لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي
يقوـ ىؤالء المترشحيف بتسجيميـ النيائي في تكويف مف اختيارىـ المسموح ليـ بالتسجيل فيو، مباشرة في مؤسسة 

وبحوزتيـ شيادة البكالوريا  2022 سبتمبر 15إلى  11عميـ العالي خالؿ الفترة الممتّدة مف مف مؤسسات الت
 األصمية.

 

  2022 أجنبية بكالوريا عمى الحاصميف الجزائرييف المترشحيف تسجيل .6
 مؤسسة في تسجيل بأؼ القياـ قبل ،2022 سنة أجنبية بكالوريا عمى الحاصميف الجزائرييف المترشحيف عمى يجب
 :اآلتي الرابط عبر الخط عمى معادلة طمب تقديـ معيةجا

equivalences-www.mesrs.dz/les https:// 
 2022 سبتمبر 10أوت إلى  20مف  ترشحيـ تقديـ البكالوريا شيادة لحاممي يمكف المعادلة، تسميـ بعد

 :) جنبيةأ بكالوريا عمى حاصل جزائرؼ  الواجية (عنواف تحت PROGRES أرضية عمى حساب باستحداث
https://progres.mesrs.dz/webetrangers 

 الشروط باحتراـ اختيارات (06) ستة عمى خاللو مف يعبر ضوئيا، مسحو بعد ممفو بإيداع المترشح يقـو
 عبر عمييا االّطالع يمكف التي لاللتحاؽ الّدنيا المعّدالت وكذا المنشور، ىذا في إلييا المشار البيداغوجية

 اختيارات (06) الستة تتضمف أف يجب .العممي والبحث العالي التعميـ لوزارة المخّصصيف االنترنت موقعي
 .وجوبا الجيوي، أو المحمي التسجيل ذات الميسانس في (02) اختياريف عنيا المعبر

 بعد عميو المحصل ممفو رقـ وبحوزتو إلييا وّجو التي لممؤسسة المترشح يتقّدـ الخط، عبر التوجيو يتـّ  أف بعد
 والوثائق ،(9DZAXXXX)تسمسمي  برقـ متبوعا 9DZA بػ يبدأ الّرقـ ىذا ،PROGRES منصة في تسجيمو
 :التالية
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 األصمية، البكالوريا شيادة 
 المعادلة، شيادة 
 ( شمسيتاف،02صورتاف ) 
  دج  200 ( التسجيل حقوؽ(، 
  .شيادة التوجيو التي تـّ طبعيا عبر الخط 

 

أو شعبة  جنبية معترؼ بمعادلتيا، الراغب لمّترشح في فرع مف فروع العمـو الطبيةيجب عمى حامل شيادة بكالوريا أ
مف شعب المدارس العميا، و الذؼ تحّصل عمى معّدؿ يسمح لو االلتحاؽ بيا، أف ينجح في اختبار المستوػ في 

 لغة التعميـ الخاصة بالشعبة المختارة. يتـ تنظيـ ىذا االختبار مف طرؼ مؤسسة التوجيو.
 

وجو الييا،  ّما بالنسبة لممترّشح الذؼ أخفق في اختبار المستوػ فيحتفع بتسجيمو األّولي في الّشعبة والمؤّسسة التيأ
 إاّل أنو يوجو نحو مركز التعميـ المكثف ّلمغات لمزاولة تكويف مدتو سنة واحدة. 
مستوػ  ف يتحّصل عمى شيادة مفبعد انتياء فترة التكويف في مركز لمتعميـ المكثف ّلمغات يجب عمى المترشح ا

B1 ( أو أكثرC2,C1.اّل يتـ توجييو نحو اختياره الموالي الغير مشروط باختبار  (  وا 
 بالجزائر المعتمديف الدبموماسييف أبناء أو الجزائرية الحكومة منح مف المستفيديف الدولييف المترشحيف تسجيل .7

 جزائرية بكالوريا عمى الحاصميف فالدوليي والمترشحيف أجنبية بكالوريا عمى والحائزيف
يجب عمى المترشحيف الدولييف المستفيديف مف منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبموماسييف المعتمديف بالجزائر، 
والحائزيف عمى بكالوريا أجنبية والمترشحيف الدولييف الحاصميف عمى بكالوريا جزائرية الذيف يرغبوف في الترشح 

في الجزائر إيداع طمبات تسجيميـ، وجوبا، عبر القنوات الدبموماسية. يمّر ممف ترشحيـ عبر لمتسجيل الجامعي 
 .PROGRESثالث محطات أساسية مف خالؿ أرضية 

  )أجنبية بكالوريا عمى لمحاصميف بالنسبة (المعادلة -
)الواجية طمبة دولييف( بعد المسح الضوئي لممف المترشح، تقوـ التمثيميات الدبموماسية بإيداع الممف عبر أرضية:

  التالية: 
https//:progres.mesrs.dz/webetrangers 

 

 .لمممف اإليجابي التقييـ حالة في معادلة شيادة تمنح األجنبية، لمبكالوريا بالنسبة
 : التوجيو -

 عمى حصولو لسنة البيداغوجية الشروط حسب توجييو يتـ إثرىا عمى اختيارات، (06) ستة عف المترشح يعبر
 .بمد لكلّ  الجزائرية الدولة تمنحيا التي تخّصص لكل المخصصة الحصص احتراـ ظل وفي البكالوريا يادةش
 نتائجو بمراعاة تكويف نحو آليا المترشح توجيو يتـ ،(06)الستة  االختيارات مف اختيار أؼ تمبية عدـ حالة في

 .االلتحاؽ وشروط البكالوريا في عمييا المحصل
 البيطرة، وعمـو الطبية العمـو شعب في التسجيل أجل مف األجنبية الّمغات في المطموب مستوػ ال مف التأكد وبغية
 عمى يقترح االختبار، في اإلخفاؽ حالة في. المستقبمة المؤسسة طرؼ مف األجنبية المغة في اختبار تنظيـ يتـ

 .آخر توجيًيا المترشح
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 الّمغات في بالتكوينات لاللتحاؽ الّدنيا المعّدالت مف ميزيةاالنج أو البرتغالية بالمغة الناطقيف المترشحيف يعفى
 سنتيـ أثناء الّمغات في مكّثفة بدروس معنيوف  ألنيـ) واإلسبانية األلمانية، التركية، االيطالية، )الفرنسية األجنبية
 .بالجزائر األولى

  :     التسجيل -
 .الترشيحات بقبوؿ الجزائرية المنحة مف المستفيدة بمدافلم الدبموماسية التمثيميات إعالـ يتـّ  التوجيو، عممية بعد

 إجراءات إلتماـ بممفاتيـ، مصحوبيف توجيييـ، لمؤسسات التقّدـ المقبوليف الدولييف المترشحيف عمى يجب
 .تسجيميـ
 :التالية الوثائق الممف يتضمف
 البكالوريا، لشيادة األصمية النسخة 
 النقاط، لكشف األصمية النسخة 
 أجنبية، بكالوريا شيادة عمى لمحائزيف معادلةال شيادة 
 الطّبي، لمممف األصمية النسخة 
 الميالد، شيادة 
 الجنسية، شيادة 
 شمسيتاف، (02) صورتاف 
  التسجيل، حقوؽ 
 اإلنجميزية أو الفرنسية أو العربية المغة غير بمغة حّررت وثيقة لكلّ  الرسمية الترجمة. 

 

 .إيواء ورخصة تسجيل رخصة إلييا وّجو يالت المؤسسة في دولي طالب لكلّ  يمنح 
 

 المؤسسات وفي أخرى  وزارية لدوائر التابعة العالي التكويف مؤسسات في البكالوريا شيادة حاممي تسجيل .8
 العممي والبحث العالي التعميـ وزارة طرؼ مف المعتمدة العالي لمتكويف الخاصة

 )تحت أخرػ  وزارية لدوائر التابعة العالي التكويف اتمؤسس في يمكف لحاممي شيادة البكالوريا الجّدد التسجيل
 العممي(. والبحث العالي التعميـ لوزارة البيداغوجية الوصاية
 وشروط مؤسساتيا قائمة عمى االطالع يمكف الوطني، الّدفاع لوزارة التابعة العالي التكويف لمؤسسات بالنسبة

  )www.mdn.dz( الوزارة ليذه االلكتروني الموقع عبر بيا االلتحاؽ
 المؤسسات يمكف لحاممي شيادة البكالوريا الجّدد أيًضا التسجيل عمى مستوػ إحدػ مؤسسات التابعة لشبكة

 .العممي والبحث العالي التعميـ وزارة طرؼ مف المعتمدة العالي لمتكويف الخاصة
 التسجيل إلجراءات أعاله، المذكورة المؤسسات إحدػ في التسجيل الراغبيف البكالوريا شيادة حاممو يخضع ال

 .اختيارىـ بمؤسسة مباشرة االّتصاؿ وعمييـ. المنشور ىذا في المحّددة والتوجيو األّولى
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 2022 سنة قبل البكالوريا شيادة عمى الحاصموف  الجزائريوف  .9
 

 بأي يقوموا لـ والذيف ،2022 دورة البكالوريا وطنية أو أجنبية قبل شيادة عمى الحاصميف الجزائريوف  يمكف
 إحدػ مستوػ  عمى 2022سبتمبر  08 مف ابتداء تسجيل طمب بإيداع ،عمييا حصوليـ منذ جامعي تسجيل

 أو بالشعبة لاللتحاؽ الّدنيا والمعّدالت البيداغوجية لمشروط طبقا الجغرافية، لدوائرىـ التابعة الجامعية المؤسسات
 المتوّفرة. البيداغوجية المقاعد دحدو  وفي ،البكالوريا عمى شيادة حصوليـ لسنة التكويف ميداف

 .المعنية المؤسسة طرؼ مف الطمبات بيذه حصرّيا، التكّفل، يتـ 
 منذ جامعي تسجيل بأؼّ  يقوموا لـ والذيف ،2022 دورة قبل عمييا المحصل أجنبية بكالوريا شيادة لحاممي يمكف

  الجامعية السنة بعنواف تسجيل طمب داعإي السابقة، لمسنوات االلتحاؽ اختبار في يشاركوا ولـ عمييا، حصوليـ
 مف ابتداء المنشور، ىذا في عميو المنصوص اإلجراء وفق العالي التعميـ مؤسسات إحدػ في  2022–2023

  .2022سبتمبر  08
 .2022سبتمبر  15 يـو الجامعية المؤسسات في لمتسجيل أجل آخر حّدد

 .فقط واحد تسجيل مف وى س بكالوريا شيادة مف أكثر حاممو يستفيد ال :مالحظة
 

 خاصة حاالت .10
بغض النظر عف كل الحاالت المشار إلييا أعاله، سيتـ إعداد منشور تكميمي يضبط كل الحاالت الخاّصة 

الحاالت التي تخّوؿ لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح ويوضح كذلؾ اإلجراءات والرزنامة، كما يحّدد ىذا المنشور 
بالتشاور مع الندوات الجيوية لمجامعات، ال سيما بالنسبة لمشعب التي تعرؼ  طمبةإعادة توزيع داخمي وخارجي لم

ـّ ىذه العممية في كنف احتراـ شروط االلتحاؽ  .انخفاضا محسوسا لعدد الطمبة، عمى أف تت
 

 لمتسجيل الجغرافية الدوائر .11
 

 ىي كما التكويف وشعب لمياديف ةبالنسب الجّدد البكالوريا شيادة حاممي لتسجيل الجغرافية الدوائر تغيير يمكف
 التي العالي التعميـ مؤسسات نحو الجّدد البكالوريا شيادة لحاممي أنجع توجيو لضماف المناسبة المالحق في محّددة
 .كافية إيواء أو/و وتأطير استيعاب قدرات توفر

 

 البكالوريا شيادة حاممي توجيو مكفي وطنية، معّدالت طريق عف بيا االلتحاؽ يتـ التي الطّبية العمـو لفروع بالنسبة
 قدرات حسب الوطني التراب عبر العالي التعميـ مؤسسات مف مؤسسة أؼّ  إلى الفروع، بيذه المعنييف الجّدد

 .االستقباؿ
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 النيائية والتسجيالت األّولية التسجيالت رزنامة .12
 الجامعية السنة بعنواف الجّدد لورياالبكا شيادة لحاممي النيائية والتسجيالت األّولية التسجيالت رزنامة حّددت

 :يمي كما 2023-2022 
 

 النمط وفق العالي التعميـ مؤسسات مستوى  عمى مفتوحة أبواب 2022جويمية  20إلى  17 مف
 الحضوري/االفتراضي 

 2022أوت  03 إلى جويمية 21 مف 1 : المرحمة
 الخط عبر األّولية التسجيالت 2022جويمية  24 إلى 21 مف
  الخط عبر األّولية التسجيالت تأكيد  2022جويمية  26إلى  25مف 
 الرغبات معالجة 2022أوت  03جويمية إلى  27مف 

مساء 2022   اإلعالف عف نتائج التوجيو  03 أوت 
 2022أوت  11أوت إلى  04: مف  2المرحمة 

  لألساتذة العميا رسالمدا إلى الموّجييف بالمرشحيف الخاّصة المقابالت 2022 أوت 08 إلى 04 مف

ادراج اختيارات جديدة )في ظل احتراـ  2022أوت  06 إلى 04 مف
 المخّصصة الثانية العممية  المعدالت الدنيا(  

 يحصموا لـ الذيف لممترشحيف
 اختياراتيـ مف اختيار أؼّ  عمى

  المعالجة 2022أوت  11إلى  06 مف
  النتائج عف اإلعالف مساء 2022أوت  11
 المخّصصة لدفع حقوؽ التسجيالت عبر الخط البوابة فتح  2022وت أ 20
 لإليواء المخّصصة البوابة فتح 2022أوت  26إلى  20مف 
سبتمبر  03أوت إلى  26مف 

2022 
المخّصصة لمعالجة طمبات االيواء مف طرؼ مديريات  البوابة فتح

 الخدمات الجامعية
 2022سبتمبر  08 إلى 05مف  الخط عبر النيائية التسجيالت 3: المرحمة
   PROGRES أرضية بواسطة العالي التعميـ مؤسسات طرؼ مف الخاّصة الحاالت معالجة 4: المرحمة

 2022سبتمبر  15إلى  09 مف
 إيداع الطمبات  2022سبتمبر  12 إلى 09مف  

 العالي التعميـ مؤسسات طرؼ الطمبات مف معالجة 2022سبتمبر  15إلى  12مف 
  النتائج عف اإلعالف مساء 2022مبر سبت 15
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 :تعميمات .13
 يتعيف والحوكمة والبحث التعميـ في سيما ال المستويات، كافة عمى الرقمنة تعميـ في القطاع لمجيودات تكريسا
 بالمجوء المتاحة االمكانيات كل وتعبئة مجيوداتيـ مواصمة والخدماتية والبحثية الجامعية المؤسسات مدراء عمى

 لفائدة النطاؽ واسعة تحسيسية إعالمية حممة لضماف واالتصاؿ، اإلعالـ لتكنولوجيات المكثف اؿلالستعم
 التي التكويف مسارات مختمف وكذا المنشور، ىذا محتوػ  بخصوص وأوليائيـ الجدد البكالوريا شيادة حاممي
 لمرزنامة طبقا ليا الترشح شروط إلى باإلضافة القطاع، وخارج لمقطاع العالي التعميـ مؤسسات تضمنيا
 .المنشور ىذا في المحددة

 

 تجند مواصمة عمى أشّدد فإنني ، -19كوقيد جائحة فرضتيا التي المسبوقة غير االستثنائية لمظروؼ وبالنظر
 أدعوا كما المعتمد، والبيداغوجي الصحي لمبروتوكوؿ الصاـر التطبيق عمى الّسير الجامعية األسرة أفراد كافة
 حاممي وتسجيل توجيو عممية نجاح ضماف عمى ىوادة بدوف  العمل والخدماتية الجامعية المؤسسات مدراء
 .الجدد البكالوريا شيادة

 
 وزير التعميـ العالي والبحث العممي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػ
 ػػػػ
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 *-* 2202 فرديةقرارات  * -*

   

 فردية قرارات وزارية مشتركة
 بصفة مسؤوؿ فرقة بػحث  ولػػعػػة نور الػديفيعيف السيد  ،2022جانفي  05مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .ناعة السكوتر"، المنشأة لدػ جامعة قالػػػػػمػػةمػختمطة تحت عنواف "تطوير ص
 مسؤوؿ فرقة البحث  توبصف شكاؿ يحيالسيد  تنيى مياـ ،2022فيفري  02مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .المختمطة تحت عنواف "السمية التمييدية"، المنشأة لدػ مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ
 بصفة مسؤوؿ فرقة البحث  بولنوار دمحم صالحيعيف السيد  ،2022 فيفري  02مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .المختمطة تحت عنواف "السمية التمييدية"، المنشأة لدػ مركز البحث والتطوير لػمػجمع صيداؿ
 في رتبة مدير بحث بمركز  قروي موسى سفيافيعيف السيد  ،2022 مارس 27مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .كالة الفضائية الجزائريةالتقنيات الفضائية بالو 
 في رتبة مدير بحث بمركز التقنيات  قوريف بشيريعيف السيد  ،2022 مارس 27مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .الفضائية بالوكالة الفضائية الجزائرية
 في رتبة مدير بحث بالمركز  بف سالـ رابحيعيف السيد  ،2022 مارس 29مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .حث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿالوطني لمب
 في رتبة مدير بحث بالمركز  رمكي مصطفىيعيف السيد  ،2022 مارس 29مؤرخ في قرار وزارؼ مشترؾ ب

 .الوطني لمبحث المطبق في ىندسة مقاومة الزالزؿ
 فرديةقرارات 

  لبحث المختمطة بصفة مسؤولة فرقة ا شعبو مريـ، تعيف السيدة 2022جانفي  13مؤرخ في  29بقرار رقـ
تحت عنواف "العمراف اإلستراتيجي العمارة والتنمية المتكاممة"، المنشأة لدػ المدرسة المتعددة العموـ لميندسة 

 المعمارية والعمراف

  بصفة أميف عاـ لدػ مركز البحث في  عيدلي سفيافيعيف السيد ، 2022جانفي  31مؤرخ في  072بقرار رقـ
 .تكنولوجيات التغذية الزراعية

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  بف خويا إدريس، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  117بقرار رقـ
 التكويف "لغة وأداب عربي" بجامعة أدرار.

  كمسؤوؿ فريق  ،، أستاذقصاصي عبد القادر، تنيى مياـ السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  118بقرار رقـ
 .أدرار ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة

  بصفتو  مسؤوال عف فريق ميداف  مامي فؤادعيف السيد تجدد ي، 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  119بقرار رقـ
 .التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة أدرار
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  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  حماوي شريفبالسيد  عيفتجدد ي، 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  120بقرار رقـ
 .سية" بجامعة أدرارالتكويف "حقوؽ وعموـ سيا

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  غيتاوي تياميالسيد  عيفتجدد ي، 2022فيفرؼ  09 مؤرخ في 121بقرار رقـ
 .التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة أدرار

  أستاذ ، كمسؤوؿ فريق ميداف  خالفي حميد، تنيى مياـ السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  122بقرار رقـ
 وتكنولوجيا" بجامعة أدرار.التكويف "عموـ 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  بوسكاية طاىر، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  123بقرار رقـ
 .التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة أدرار

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بف طوبة سعيد، تنيى مياـ السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  124بقرار رقـ ،
 داف التكويف "عمـو المادة" بجامعة أدرار.كمسؤوؿ فريق مي

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف  بوبكر عبد الرحماف، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  125بقرار رقـ
 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة أدرار.

  عف فريق ميداف ، أستاذ بصفتو مسؤوالقرزيز محموديعيف السيد  ،2022فيفرؼ  09مؤرخ في  126بقرار رقـ 
جتماعية" بجامعة خنشمة.  التكويف "عموـ إنسانية وا 

  بصفتو مسؤوال عف فريق  ،أستاذ ،لطرش يوسف، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  127بقرار رقـ
 ميداف التكويف " آداب ولغات أجنبية " بجامعة خنشمة.

  محاضر قسـ "أ" بصفتو  ،، أستاذبد المالؾعثمانة ع، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  128بقرار رقـ
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة خنشمة.

  بصفتو مسؤوال ، ، أستاذبف عالية صالح الديفينيى مياـ السيد ،  2022فيفرؼ  09مؤرخ في  129بقرار رقـ
 عف فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة تيسمسيمت.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بوداوي أحمد، يعيف السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  130بقرار رقـ ،
 التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة أدرار.

  محاضر قسـ "أ"،  ،، أستادإيدو عبد القادر، تنيى مياـ السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  131بقرار رقـ
 بيعة والحياة" بجامعة أدرار.بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو الط

  محاضر قسـ "أ" بصفتو  ،، أستاذعمري دمحم، تنيى مياـ السيد 2022فيفرؼ  09مؤرخ في  132بقرار رقـ
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة أدرار.

  ير مساعد لدػ مركز بصفة مد قدادرة عبد الكريـيعيف السيد ، 2022 فيفرؼ  24مؤرخ في  193بقرار رقـ
 .تنمية التكنولوجيات المتطورة

  بصفة أميف عاـ لدػ مركز البحث العممي  بوناب دمحميعيف السيد ، 2022 فيفرؼ  24مؤرخ في  194بقرار رقـ
 .والتقني لتطوير المغة العربية

  مركز تنمية بصفة مدير مساعد لدػ  طرايش دمحمتنيى مياـ السيد ، 2022 فيفرؼ  24مؤرخ في  195بقرار رقـ
 .التكنولوجيات المتطورة
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  محاضر قسـ "أ" بصفتو  ،، أستاذبوكبشة حسيف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  258بقرار رقـ
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة خميس مميانة.

  اضر قسـ "أ" بصفتو مح ،، أستاذمختاري بولنوار، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  259بقرار رقـ
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة خميس مميانة.

  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف نورة بمخيرالسيدة  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  260بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة خميس مميانة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق باب أحمد رضاالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  261بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة معسكر.

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو كماؿ بوعالؽ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  262بقرار رقـ ،
جتماعية  " بجامعة معسكر.مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 

  أستاذ محاضر قسـ "أ"، بصفتو مسؤوال مكاوي دمحم، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  263بقرار رقـ ،
 عف فريق ميداف التكويف "آدب ولغات أجنبية" بجامعة معسكر.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ولد الشيخ البحري السيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  264بقرار رقـ ،
 يداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة معسكر.م
  أستاذة، بصفتيا مسؤولة عف فريق سحنوني فاطمة، تعيف السيدة 2022مارس  08مؤرخ في  265بقرار رقـ ،

 ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة معسكر.
  صفتو مسؤوال عف فريق ، بسميماني عبد القادر، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  266بقرار رقـ

جتماعية" بجامعة وىراف  .1ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف توىامي وساـ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  267بقرار رقـ ،

 .1التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة وىراف
  أستاذة محاضرة قسـ "أ"، بصفتيا ف فتيحةشعال ، تعيف السيدة 2022مارس  08مؤرخ في  268بقرار رقـ ،

 مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة سعيدة.
  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف حداد بومديف، تنيى مياـ السيد 2022مارس  08مؤرخ في  269بقرار رقـ ،

 التكويف "عمـو المادة" بجامعة سعيدة.
  بصفتو مسؤوال عف فريق قندوسي عبد الجبار، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  270بقرار رقـ ،

 ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة سعيدة.
  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف الكرطي دمحم، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  271بقرار رقـ ،

 التكويف "عمـو المادة" بجامعة سعيدة.
  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف فريق أيت دمحم مراد، تنيى مياـ السيد 2022مارس  08مؤرخ في  272بقرار رقـ ،

 .3ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة الجزائر
  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف بوعجيمي  جماؿ، تنيى مياـ السيد 2022مارس  08مؤرخ في  273بقرار رقـ ،

جتماعية" بجامعة الجزائرفريق ميداف التكوي  .3ف "عموـ إنسانية وا 
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  أستاذ، بصفتو مسؤوال عف شعناف مسعود، تنيى مياـ السيد 2022مارس  08مؤرخ في  274بقرار رقـ ،
 .3فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الجزائر

  فتو مسؤوال عف فريق ، بصشمغـو عبد الرحماف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  275بقرار رقـ
  .3ميداف التكويف "عموـ وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" بجامعة الجزائر

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف مباني عبد المالؾ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  276بقرار رقـ ،
  .3التكويف "عمـو إقتصادية والتسيير وعمـو تجارية" بجامعة الجزائر

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف سرير عبد هللا رابح، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  277قـ بقرار ر ،
  .3التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة الجزائر

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف تمار يوسف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  278بقرار رقـ ،
جتماعية" بجامع   .3ة الجزائرالتكويف "عموـ إنسانية وا 

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بف عباس مصدؽ، تنيى مياـ السيد 2022مارس  08مؤرخ في  279بقرار رقـ ،
 بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عموـ األرض والكوف" بجامعة بسكرة.

  أ" ، أستاذة محاضرة قسـ نعيمي أيت عودية مريـ، تعيف السيدة 2022مارس  08مؤرخ في  280بقرار رقـ"
  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" بجامعة البميدة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف رويبي عبد الحق، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  281بقرار رقـ ،
 .بجامعة البميدةالتكويف "عمـو الطبيعة والحياة" 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بميؾ يوباالسيد  عيفتجدد ي، 2022ارس م 08مؤرخ في  282بقرار رقـ ،
 التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة برج بوعريريج.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف روابح خالدالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  283بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة برج بوعريريج.

 بصفتو مسؤوال عف فريق بف منصور موسىالسيد  عيفتجدد ي 2022مارس  08مؤرخ في  284رار رقـ بق ،
 .ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعمـو تجارية" بجامعة برج بوعريريج

  أستاذ بصفتو مسؤوال عف فريق يحي عبد الوىاب، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  285بقرار رقـ ،
 ويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي ميمة.ميداف التك

  أستاذ بصفتو مسؤوال عف فريق عمروش عبد االلة، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  286بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي النعامة.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو يسات ميمودعونيى مياـ السيد ، ت2022مارس  08مؤرخ في  287بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بالمركز الجامعي النعامة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بمقرنة عبد الرحماف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  288بقرار رقـ ،
 نعامة.التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بالمركز الجامعي ال
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  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو بوشيحة جموؿنيى مياـ السيد ت، 2022مارس  08مؤرخ في  289بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بالمركز الجامعي النعامة.

  بصفتو  ،ستاذ، أبريؾ سعداف إبراىيـ خير الديفنيى مياـ السيد ت ،2022مارس  08مؤرخ في  290بقرار رقـ
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي النعامة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف المستاري حبيب، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  291بقرار رقـ ،
 التكويف "آداب ولغات أجنبية" بالمركز الجامعي النعامة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف خثير توفيق، يعيف السيد 2022س مار  08مؤرخ في  292بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي النعامة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف لعور دمحمنيى مياـ السيد ت، 2022مارس  08مؤرخ في  293بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بالمركز الجامعي النعامة.

  أستاذ بصفتو مسؤوال عف فريق بمعور عبد الرحماف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  294رقـ بقرار ،
 ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة غرداية.

  بأستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو بوعالـ سعداوي يعيف السيد  ،2022مارس  08مؤرخ في  295بقرار رقـ ،
 ـ وتكنولوجيا" بجامعة خميس مميانة.مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "عمو 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف لعرج سمير، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  296بقرار رقـ ،
جتماعية" بجامعة جيجل.  "عموـ إنسانية وا 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف مبروؾ فاتح، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  297بقرار رقـ ،
 يف "عموـ األرض والكوف" بجامعة جيجل.التكو 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف مميط عميالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  298بقرار رقـ ،
 التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة جيجل.

  ريق ، بصفتيا مسؤولة عف فأوالد ىدار حوريةالسيدة  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  299بقرار رقـ
 .ميداف التكويف "عمـو الطبيعة والحياة" بجامعة جيجل

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف لعرج سميرالسيد  تنيى مياـ، 2022مارس  08مؤرخ في  300بقرار رقـ ،
 التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة جيجل.

  قسـ "أ" بصفتو مسؤوال ، أستاذ محاضر بديار أحمد، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  301بقرار رقـ
 عف فريق ميداف التكويف "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة غميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو جياللي الحسيف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  302بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة غميزاف.

  أستاذة محاضرة قسـ "أ" بصفتيا يشبة خديجة، تعيف السيدة 2022مارس  08مؤرخ في  303بقرار رقـ ،
 .مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة غميزاف
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  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو جرموني مصطفى، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  304بقرار رقـ ،
 كويف "عمـو المادة" بجامعة غميزاف.مسؤوال عف فريق ميداف الت

  أستاذة محاضرة قسـ "أ" بصفتيا بوعزة مراحية، تعيف السيدة 2022مارس  08مؤرخ في  305بقرار رقـ ،
 مسؤولة عف فريق ميداف التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بجامعة غميزاف.

  ضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوال ، أستاذ محاخف جماؿ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  306بقرار رقـ
جتماعية" بجامعة غميزاف.  عف فريق ميداف التكويف "عموـ إنسانية وا 

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو مسؤوال حسيف كماؿ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  307بقرار رقـ ،
 عف فريق ميداف التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة غميزاف.

  أستاذ محاضر قسـ "أ" بصفتو جياللي الحسيف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  308بقرار رقـ ،
 مسؤوال عف فريق ميداف التكويف "حقوؽ وعموـ سياسية" بجامعة غميزاف.

  أستاذ بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف بف لباد سالـ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  309بقرار رقـ ،
 غميزاف.التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة 

  بصفتو مسؤوال عف والي دادة عبد الحكيـالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  310بقرار رقـ ،
 فريق ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة تممساف.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف خالدي دمحمالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  311بقرار رقـ ،
 بجامعة تممساف.التكويف "فنوف" 

  أستاذ بصفتو مسؤوال عف فريق مشري بف خميفة، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  312بقرار رقـ ،
 .2ميداف التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة الجزائر

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف الشاذلي زيبار، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  313بقرار رقـ ،
 وعمـو سياسية" بالمركز الجامعي بريكة.التكويف "حقوؽ 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف دعاس عز الديف، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  314بقرار رقـ ،
 التكويف "عمـو إقتصادية والتسيير وعمـو تجارية" بالمركز الجامعي بريكة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ، بركات عمار، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  316بقرار رقـ
 التكويف "رياضيات وا عالـ آلي" بالمركز الجامعي بريكة.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف سنينة دمحم، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  317بقرار رقـ ،
جتماعية" بالمركز الجامعي بريكة.  "عموـ إنسانية وا 

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف ير عمارعبوالش، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  318بقرار رقـ ،
 التكويف "ىندسة معمارية، عمراف وميف المدينة" بجامعة جيجل.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف كماؿ بولعسل، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  319بقرار رقـ ،
 التكويف "لغة وأدب عربي" بجامعة جيجل.

  بصفتيا مسؤولة عف فريق ميداف غيموز مناؿتعيف السيدة  ،2022مارس  08خ في مؤر  320بقرار رقـ ،
 التكويف "آداب ولغات أجنبية" بجامعة جيجل.
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  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف حسيب طارؽ ، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  321بقرار رقـ ،
 التكويف "عموـ وتكنولوجيا" بجامعة جيجل.

  بصفتو مسؤوال عف فريق ميداف التكويف ليتيـ خالد، يعيف السيد 2022مارس  08في  مؤرخ 322بقرار رقـ ،
 "عمـو إقتصادية، تسيير وعموـ تجارية" بجامعة جيجل.

  بصفتو مسؤوال عف فريق خميمي إسماعيلالسيد  عيفتجدد ي، 2022مارس  08مؤرخ في  323بقرار رقـ ،
 ميداف التكويف "عمـو المادة" بجامعة جيجل.

  بصفة رئيس المجمس العممي لمركز  طربوش عاشور، يعيف السيد 2022مارس  08مؤرخ في  324بقرار رقـ
 البحث العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بعنواف قرقازي سعدية، تعيف السيدة 2022مارس  09مؤرخ في  361بقرار رقـ ،
 حي"، المنشأ لدػ جامعة بسكرة."الرؼ الجوفي والسط

  بصفتو مدير مخبر بحث ىامل الشيخ، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  362بقرار رقـ ،
دراسة وتحميل" المنشأ لدػ  -بعنواف"الخطاب التواصمي الجزائرؼ الحديث: األدبي، الديني، اإلعالمي، اإلشيارؼ 

 جامعة عيف تموشنت.
  بصفتو مدير مخبر بحث مزريق عاشور، يعيف السيد 2022رس ما 09مؤرخ في  363بقرار رقـ ،

ختيار مدػ إمكانية إنشاء إتحاد إقتصادؼ  نعكاساتيا عمى إقتصاديات دوؿ الشماؿ اإلفريقي وا  بعنواف"العولمة وا 
 موحد ليا" المنشأ لدػ جامعة الشمف.

  ير مخبر بحث بعنواف"حوار ، بصفتو مدسعيدي دمحم، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  364بقرار رقـ
 الديانات والحضارات في حوض البحر المتوسط" المنشأ لدػ جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر بحث قوار سمير بشير سييليعيف السيد  ،2022مارس  09مؤرخ في  365بقرار رقـ ،
 ػ جامعة تممساف.بعنواف"الوراثة التطبيقية في اليندسة الزراعية والبيئة والصحة العامة" المنشأ لد

  بصفتو مدير مخبر بحث زازوة عمي، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  366بقرار رقـ ،
 بعنواف"الطاقوية التطبيقية والمواد" المنشأ لدػ جامعة جيجل.

  بصفتو مدير مخبر بحث بودغدغ كماؿ، تنيى مياـ السيد 2022مارس  09مؤرخ في  367بقرار رقـ ،
 تطبيقية والمواد" المنشأ لدػ جامعة جيجل.بعنواف"الطاقوية ال

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف"عمـو ثابت دمحم، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  368بقرار رقـ ،
 .3النشاطات البدنية" المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بر بحث ، بصفتو مدير مخبف حديد يوسف ، تنيى مياـ السيد2022مارس  09مؤرخ في  369بقرار رقـ
 .3بعنواف"عمـو النشاطات البدنية" المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف"الماء، بوراس عمر، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  370بقرار رقـ ،
 .1البيئة والتنمية المستدامة" المنشأ لدػ جامعة البميدة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بولنوار عزمو مميكةيدة ، تعيف الس2022مارس  09مؤرخ في  371بقرار رقـ ،
  .2بعنواف" الحماية القانونية واإلجتماعية لمطفل في القانوف الجزائرؼ والقانوف المقارف" المنشأ لدػ جامعة وىراف
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  بصفتو مدير مخبر بحث بوطالب عبد الحق، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  372بقرار رقـ ،
 لمناجـ والكتل المعدنية في الجزائر" المنشأ لدػ جامعة ىوارؼ بومديف لمعموـ والتكنولوجيا.بعنواف"عمـ تكوف ا

  بصفتو مدير مخبر بحث بوخيط نحماف، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  373بقرار رقـ ،
 .1بعنواف"الحركية الحرارية ومعالجة سطوح المواد" المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتيا مديرة مخبر بحث بف غراز زىرة، تعيف السيدة 2022مارس  09رخ في مؤ  374بقرار رقـ ،
 بعنواف"المواد المتقدمة والكيمياء والفيزيائية والصحة" المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث محجوب زوبيريعيف السيد  ،2022مارس  09مؤرخ في  375بقرار رقـ ،
 رونيؾ والرادار واإلتصاالت الالسمكية واإلبترونيؾ" المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.بعنواف"األبحاث في اإللكت

  بصفتو مدير مخبر بحث بف شيخ توفيق، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  376بقرار رقـ ،
 بعنواف"اإلحصاء والعمميات الشعوائية" المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث بف عيسى عباس، يعيف السيد 2022س مار  09مؤرخ في  377بقرار رقـ ،
 بعنواف"تحميل والتحكـ في المعادالت التفاضمية الجزئية" المنشأ لدػ جامعة سيدؼ بمعباس.

  بصفتو مدير مخبر بحث بوعزة بوضرساية، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  378بقرار رقـ ،
 .2المنشأ لدػ جامعة الجزائر بعنواف"الوحدة المغاربية عبر التاريخ"

  بصفتو مدير مخبر بحث معروؼ بمحاج، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  379بقرار رقـ ،
 بعنواف"التراث األثرؼ وتثمينو" المنشأ لدػ جامعة تممساف.

  بصفتو مدير مخبر بحث يبدري مصطفىيعيف السيد  ،2022مارس  09مؤرخ في  380بقرار رقـ ،
 ة الحركية وتطبيقاتيا" المنشأ لدػ جامعة تممساف.بعنواف"أنظم

  بصفتيا مديرة مخبر بحث كايل فتيحة، تعيف السيدة 2022مارس  09مؤرخ في  381بقرار رقـ ،
 .1بعنواف"فيزياء الطبقات الرقيقة والمواد لإلليكرونيؾ" المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر بحث خميل عبد الباسطيد ، تنيى مياـ الس2022مارس  09مؤرخ في  382بقرار رقـ ،
 .1بعنواف"فيزياء الطبقات الرقيقة والمواد لإلليكرونيؾ" المنشأ لدػ جامعة وىراف

  بصفتو مدير مخبر بحث معتوؽ جماؿ، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  383بقرار رقـ ،
 .2لمنشأ لدػ جامعة البميدةبعنواف"الجريمة واإلنحراؼ بيف الثقافة والتمثالت اإلجتماعية" ا

  بصفتو مدير مخبر بحث سواكري الطاىرنيى مياـ السيد ت، 2022مارس  09مؤرخ في  384بقرار رقـ ،
 .جامعةبعنواف"الجريمة واإلنحراؼ بيف الثقافة والتمثالت اإلجتماعية" المنشأ لدػ 

  تيا مديرة مخبر بحث ، بصفسماتي دليمةتعيف السيدة  ،2022مارس  09مؤرخ في  385بقرار رقـ
 .1بعنواف"الطب البديل والتكميمي في الوسط اإلستشفائي" المنشأ لدػ جامعة الجزائر

  بصفتو مدير مخبر بحث العانز التيامي، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  386بقرار رقـ ،
 بعنواف"الموارد الصحراوية، تثمينيا وتكنولوجياتيا" المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.
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 بصفتو مدير مخبر بحث حسفأقارة عمي نيى مياـ السيد ت، 2022مارس  09مؤرخ في  387قرار رقـ ب ،
 .1بعنواف"الحركية الحرارية ومعالجة سطوح المواد" المنشأ لدػ جامعة قسنطينة

  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف"الدولة، دمدوـ رضا، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  388بقرار رقـ ،
 .3اسات العامة واإلستراتيجيات الحكومية" المنشأ لدػ جامعة قسنطينةالسي
  بصفتو مدير مخبر بحث بوريش رياض، تنيى مياـ السيد 2022مارس  09مؤرخ في  389بقرار رقـ ،

 .3بعنواف"الدولة، السياسات العامة واإلستراتيجيات الحكومية" المنشأ لدػ جامعة قسنطينة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف"رؤية دياؼ موسى، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  390بقرار رقـ ،

 إصطناعية وآلية األنظمة" المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
  بصفتو مدير مخبر بحث أحمد باشا دمحم رضا، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  391بقرار رقـ ،

 ا في اليندسة الكيربائية والطاقوية بوىراف.بعنواف" األنظمة المعقدة " المنشأ لدػ المدرسة العمي
  بصفتيا مديرة مخبر بحث تيتة ليمىتعيف السيدة  ،2022مارس  09مؤرخ في  392بقرار رقـ ،

 .1بعنواف"دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع" المنشأ لدػ جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر بحث  ،باقة رشيد، تنيى مياـ السيد 2022مارس  09مؤرخ في  393بقرار رقـ

 .1بعنواف"دراسات في التاريخ والثقافة والمجتمع" المنشأ لدػ جامعة باتنة
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنواف" تسيير بية شعباف، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  394بقرار رقـ ،

 المنظمات" المنشأ لدػ جامعة تيزؼ وزو.
  بصفتو مدير مخبر بحث مسيود صالحيعيف السيد  ،2022مارس  09مؤرخ في  395بقرار رقـ ،

 بعنواف"اليندسة المدنية والبيئة" المنشأ لدػ جامعة جيجل.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث غالـ فاطيمة، تعيف السيدة 2022مارس  09مؤرخ في  396بقرار رقـ ،

 لدػ جامعة ورقمة.بعنواف"الممارسات النفسية التربوية في عممية التعمـ، التعميـ الصفي" المنشأ 
  بصفتيا مديرة مخبر بحث يوشاللق نادية، تعيف السيدة 2022مارس  09مؤرخ في  397بقرار رقـ ،

 بعنواف"الممارسات النفسية التربوية في عممية التعمـ، التعميـ الصفي" المنشأ لدػ جامعة ورقمة.
  فتيا مديرة مخبر بحث ، بصحوشي عايدة، تعيف السيدة 2022مارس  09مؤرخ في  398بقرار رقـ

 بعنواف"التأويل وتحميل الخطاب" المنشأ لدػ جامعة بجاية.
  بصفتو مدير مخبر بحث عجة الحميد، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  399بقرار رقـ ،

 بعنواف"الصحة العقمية والعمـو العصبية" المنشأ لدػ جامعة بجاية.
  بصفتيا مديرة مخبر بحث صحراوي إنتصارى مياـ السيدة تني، 2022مارس  09مؤرخ في  400بقرار رقـ ،

 "الصحة العقمية والعمـو العصبية" المنشأ لدػ جامعة بجاية. بعنواف
  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافالعجرامي دمحم، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  401بقرار رقـ ، 

 يدؼ بمعباس."ميكانيؾ اليياكل واألجساـ الصمبة" المنشأ لدػ جامعة س
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  بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافشامي ياسيف، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  406بقرار رقـ ، 
 "البحث في تطوير التشريعات اإلقتصادية" المنشأ لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت.

  واف، بصفتو مدير مخبر بحث بعنزبار جالؿ، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  407بقرار رقـ 
 "اليندسة الميكانيكية، المواد واليياكل" المنشأ لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت.

  بصفتو مدير مخبر بحث محي الديف محمود عمر، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  408بقرار رقـ ،
 "اإلقتصاد الحديث والتنمية المستدامة" المنشأ لدػ المركز الجامعي بتيسمسيمت. بعنواف

 بصفتو مدير مخبر بحث بعنوافعقيب دمحم السعيد، يعيف السيد 2022مارس  09مؤرخ في  409رقـ  بقرار ، 
 "بحث في التاريخ اإلقتصادؼ واإلجتماعي" المنشأ لدػ جامعة الوادؼ.

  بصفة رئيس قسـ "العالقات  أوشعباف دمحمتنيى مياـ السيد ، 2022مارس  17مؤرخ في  /أ.ع12بقرار رقـ
 .ف نتائج البحث" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورةالخارجية وتثمي

  بصفة رئيس قسـ "العالقات  مراوبي حميديعيف السيد ، 2022مارس  17مؤرخ في  /أ.ع13بقرار رقـ
 الخارجية وتثميف نتائج البحث" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة رئيس مصمحة مشتركة لمبحث  حزاـ عماريعيف السيد ، 2022مارس  17مؤرخ في  /أ.ع14بقرار رقـ
 "أرضية النمذجة التكنولوجية" لدػ مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بصفة مدير مساعد لدػ  ميموف مصطفىتنيى مياـ السيد ، 2022مارس  28مؤرخ في  /أ.ع15بقرار رقـ
 .مركز البحث في تييئة اإلقميـ

  في رتبة مديرة بحثبمركز البحث  بداوي فوزية، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 18بقرار رقـ
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  في رتبة مدير بحث بمركز  عبد الرزاؽ محفوظ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 19بقرار رقـ
 تنمية الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  تساليت جيالليد ، يعيف السي2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 20بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث قامة عمر، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 21بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  مية بمركز تن في رتبة مديرة بحث صابر مريـ، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 22بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث داود جماؿ ، يعيف السيد2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 23بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مديرة جاني ىنية زوجة أيت عيسى تعيف السيدة ،2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 24بقرار رقـ 
 بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. بحث
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  في رتبة مدير بحث بف عيسى دمحم الحسيف، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 25بقرار رقـ 
 حوؿ المناطق القاحمة. بمركز البحث العممي والتقني

  في رتبة مدير بحث بمركز تنمية  برني عبد الحميـ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 26بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث عبد الكريـ تامر، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 27قـ بقرار ر
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مديرة بحث بمركز  أوشيش كريمة، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 28بقرار رقـ
 البحث العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  بمركز البحث في  في رتبة مدير بحث منو خالد، يعيف السيد 2022مارس  29خ في /أ.ع مؤر 29بقرار رقـ
 اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بمركز  في رتبة مدير بحث بف مييوب أحمد، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 30بقرار رقـ
 البحث في اإلقتصاد المطبق مف أجل التنمية.

  بمركز البحث  في رتبة مدير بحث شوشاف توفيق، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 31بقرار رقـ
 في التكنولوجيات الصناعية.

  بمركز البحث  في رتبة مديرة بحث حسيني منى ، تعيف السيدة2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 32بقرار رقـ
 في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  في رتبة مديرة بحث سالي سميرة زوجة زوقار تعيف السيدة ،2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 33بقرار رقـ 
 نصف النواقل لمطاقوية. بمركز البحث في تكنولوجيا

  في رتبة مدير بحث بمركز البحث  طمحي وليد، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 34بقرار رقـ
 العممي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

  بمركز  في رتبة مدير بحث مصطفاوي توفيق، يعيف السيد 2022مارس  29مؤرخ في  /أ.ع35بقرار رقـ
 البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  في رتبة مديرة بحثبمركز البحث  خريفي وحيدة، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 36بقرار رقـ
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  في رتبة مدير بحث بف زىرة إبراىيـ الخميل، يعيف السيد 2022مارس  29ع مؤرخ في /أ.37بقرار رقـ 
 بمركز البحث العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  في رتبة مديرة بحث بمركز البحث  مقدـ خديجة،  تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 38بقرار رقـ
 والثقافي.العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي 

  بمركز البحث  في رتبة مديرة بحث بودلعة حبيبة، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 39بقرار رقـ
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.
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  في رتبة مديرة بحث بمركز  نبية دادوة حضرية، تعيف السيدة 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 40بقرار رقـ
 عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي. البحث العممي والتقني في

  بمركز البحث  في رتبة مدير بحث فرات كماؿ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 41بقرار رقـ
 العممي والتقني لتطوير المغة العربية.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث عقبي أميف، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 42بقرار رقـ
 المتجددة.الطاقات 

  في رتبة مدير بحث بمركز  بف كرـو زواوي ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 43بقرار رقـ
 البحث العممي والتقني في عمـ اإلنساف اإلجتماعي والثقافي.

  في سمؾ مديرؼ البحث،  مسيخ عز الديف، يعيف ويرسـ السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 44بقرار رقـ
 بمركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية. رتبة مدير بحث

  بمركز البحث  في رتبة مدير بحث عيساني مولود، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 45بقرار رقـ
 في التكنولوجيات الصناعية.

  بمركز تنمية في رتبة مدير بحث جزار بوعالـ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 46بقرار رقـ 
 التكنولوجيات المتطورة.

  في رتبة مدير بحث أوجيدة عبد الكريـ كماؿ، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 47بقرار رقـ 
 بمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

  بمركز البحث  في رتبة مديرة بحث قاسي سميرة ، تعيف السيدة2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 48بقرار رقـ
 ف النواقل لمطاقوية.في تكنولوجيا نص

  بمركز البحث  في رتبة مدير بحث نوراني أحمد، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 49بقرار رقـ
 العممي والتقني حوؿ المناطق القاحمة.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث شيخي مراد، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 50بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

 بمركز البحث  في رتبة مدير بحث طبالوي مفتاح، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 51رار رقـ بق
 في تكنولوجيا نصف النواقل لمطاقوية.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث حمداني معمر، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 52بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بمركز تنمية  في رتبة مديرة بحث عمروش فتحية، تعيف السيدة 2022مارس  29في /أ.ع مؤرخ 53بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  بمركز تنمية  في رتبة مدير بحث عوف نوار ، يعيف السيد2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 54بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.
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  بمركز تنمية  ي رتبة مدير بحثف معوج رشيد، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 55بقرار رقـ
 الطاقات المتجددة.

  في رتبة مدير بحث بمركز  بوتمحيق عز الديف، يعيف السيد 2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 56بقرار رقـ
 تنمية الطاقات المتجددة.

  بمركز  في رتبة مديرة بحث قوميداف عائشة باية ، تعيف السيدة2022مارس  29/أ.ع مؤرخ في 57بقرار رقـ
 بحث في التكنولوجيات الصناعية.ال
  في رتبة مديرة بحثبمركز تنمية الطاقات المتجددة يتو فتيحةتعيف السيدة  ،2022مارس  30بقرار مؤرخ في.  
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 *-*2202 مقررات فردية *-*
 

  الفنوف والثقافةعميد كمية بصفة  قجاؿ آمنة ةالسيد تنيى مياـ، 2022جانفي  04مؤرخ في  001بمقرر رقـ ،
 .3قسنطينةجامعة بالنيابة، ب

  بصفة نائب مدير مكمف  غموسي اليواري السيد  تنيى مياـ، 2022جانفي  05مؤرخ في  002بمقرر رقـ
بالنيابة، ي في التدرج، التكويف العالو الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات بالتكويف العالي في 

 .العموـ والتكنولوجيا بوىرافامعة بج
  العمـو عميد كمية بصفة  نور الديف حسينيالسيد  تنيى مياـ، 2022جانفي  13مؤرخ في  007بمقرر رقـ

 .مستغانـجامعة ، بالدقيقة واإلعالـ اآللي
  العموـ الدقيقة عميد كمية  بصفة أمير عبد الصمدالسيد يعيف ، 2022جانفي  13مؤرخ في  008بمقرر رقـ

 .مستغانـجامعة ببالنيابة،  ،واإلعالـ اآللي
  العمـو عميد كمية بصفة  عبد القادر شاعةالسيد  تنيى مياـ، 2022جانفي  13مؤرخ في  009بمقرر رقـ

 .مستغانـجامعة ، باالقتصادية والتجارية وعموـ التسيير
  العموـ االقتصادية عميد كمية بصفة  عدالة العجاؿيد الس يعيف، 2022جانفي  13مؤرخ في  010بمقرر رقـ

 .مستغانـجامعة بالنيابة، ب ،والتجارية وعمـو التسيير
  العمـو عميد كمية بصفة  أحمد قيدـوالسيد  تنيى مياـ، 2022جانفي  13مؤرخ في  011بمقرر رقـ

 .مستغانـجامعة ، باالجتماعية
  العموـ االجتماعيةعميد كمية بصفة  بوثمجة رمضافالسيد  يعيف، 2022جانفي  13مؤرخ في  012بمقرر رقـ، 

 .مستغانـجامعة بالنيابة، ب
  لممركز رئيس لجنة الصفقات بصفة مجاود دمحم يعيف السيد ، 2022 جانفي 13 مؤرخ في 015بمقرر رقـ

 .الجامعي بتندوؼ
  لمركز ة الصفقات رئيس لجنبصفة بوراس أحمد يعيف السيد ، 2022 جانفي 13 مؤرخ في 016بمقرر رقـ

 .البحث في تييئة اإلقميـ قسنطينة
  بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتشية  بشيري مسعود يعيف السيد، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 026بمقرر رقـ

 العامة لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  ر لموسائل والممتمكات بصفة مدي كاممي الحاج السيد تنيى مياـ، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 027بمقرر رقـ

 والعقود، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
  بصفة مفتش، بالنيابة، بالمفتشية  كاممي الحاج يعيف السيد، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 028بمقرر رقـ

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي.لالعامة 
  بصفة مفتش، بالمفتشية العامة  بيب مصطفىط السيد تنيى مياـ، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 029بمقرر رقـ

 بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.
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  بصفة مدير لموسائل والممتمكات  طبيب مصطفى السيد يعيف، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 030بمقرر رقـ
 والعقود، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي.

  بصفة مدير لموسائل والممتمكات  طبيب مصطفىمسيد ليمنح ، 2022 جانفي 27 مؤرخ في 031بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير  افي حدود صالحياتو تفويضو ، والعقود، بالنيابة، بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي

 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.التعميـ العالي والبحث العممي 
  بصفة نائب مدير مكمف بالتكويف  جفاؿ عبد الحميدالسيد  يعيف، 2022جانفي  27 مؤرخ في 032بمقرر رقـ

امعة بالنيابة، بجالتكويف العالي في التدرج، و الطوريف األوؿ والثاني والتكويف المتواصل والشيادات العالي في 
 .بسكرة

  د كمية اآلداب عميبصفة  مختار كرماسالسيد  تنيى مياـ، 2022 جانفي 30مؤرخ في  034بمقرر رقـ
 معسكر.جامعة والمغات، ب

  عميد كمية اآلداب والمغاتبصفة  بوزوادة حبيبالسيد  يعيف، 2022 جانفي 30مؤرخ في  035بمقرر رقـ ،
 معسكر.جامعة ب بالنيابة،

  الطب،عميد كمية بصفة  عبد المجيد الشحمةالسيد  تنيى مياـ، 2022 جانفي 31مؤرخ في  038بمقرر رقـ 
 ة.ورقمجامعة ب
  الطب، بالنيابة، عميد كمية بصفة  بوعزيز حسيفالسيد  يعيف، 2022 جانفي 31مؤرخ في  039بمقرر رقـ

 ورقمة.جامعة ب
  الحقوؽ والعمـو عميد كمية بصفة  قوي بوحنيةالسيد  تنيى مياـ، 2022 جانفي 31مؤرخ في  040بمقرر رقـ

 ورقمة.جامعة ب السياسية،
  الحقوؽ عميد كمية بصفة  عياض دمحم عماد الديفالسيد  يعيف، 2022 جانفي 31مؤرخ في  041بمقرر رقـ

 ورقمة.جامعة بوالعمـو السياسية، بالنيابة، 
  الطب، بالنيابة، عميد كمية بصفة  بوجمعة عبد القادرالسيد  يعيف، 2022فيفري  01مؤرخ في  042بمقرر رقـ

 بشار.جامعة ب
  مديرة المركز الجامعي بصفة  موسى نورة ةالسيد ياـتنيى م، 2022فيفري  03مؤرخ في  043بمقرر رقـ

 ببريكة )والية باتنة(، لتكميفيا بوظيفة أخرػ.
  بتسيير شؤوف إدارة مديرية المركز  بولحية شييرة ةالسيدتكمف ، 2022فيفري  03مؤرخ في  044بمقرر رقـ

 الجامعي ببريكة )والية باتنة(.
  شؤوف إدارة  بصفتيا مكمفة بتسيير بولحية شييرة ةمسيدل منحي، 2022فيفري  03مؤرخ في  045بمقرر رقـ

باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اتفويض افي حدود صالحياتيو  مديرية المركز الجامعي ببريكة )والية باتنة(،
 كآمرة بالصرؼ. والبحث العممي

  ؤوف القانونية، بالنيابة، مدير لمشبصفة  موسى نورة ةالسيد تعيف، 2022فيفري  03مؤرخ في  046بمقرر رقـ
 .التعميـ العالي والبحث العمميبوزارة 
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  مدير لمشؤوف القانونية، بالنيابة، بصفة  موسى نورة ةمسيدل، يمنح 2022فيفري  03مؤرخ في  047بمقرر رقـ
والبحث باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اتفويض افي حدود صالحياتيو التعميـ العالي والبحث العممي، بوزارة 
 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.العممي 

  مكمف بصفة نائب مدير  برىاف سمير قرامةلسيد ا تنيى مياـ، 2022فيفري  06مؤرخ في  049بمقرر رقـ
 ،جبالتكويف العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدر 

 .أـ البواقيبجامعة 
  مكمف بالتكويف بصفة نائب مدير  عيشوش رياضلسيد يعيف ا، 2022فيفري  06مؤرخ في  050بمقرر رقـ

، بالنيابة، العالي في الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا التكويف العالي فيما بعد التدرج
 .أـ البواقيبجامعة 

  بصفة نائب مدير عبد الحكيـ أيت زايلسيد ا تنيى مياـ، 2022يفري ف 07مؤرخ في  051بمقرر رقـ 
 ، لتكميفو بوظيفة أخرػ.التعميـ العالي والبحث العمميلممدارس العميا، بوزارة 

  لمتعمـ في  بصفة نائب مدير نشيدة عبد هللا ةلسيدا تنيى مياـ، 2022فيفري  07مؤرخ في  053بمقرر رقـ
 ، لتكميفيا بوظيفة أخرػ.ـ العالي والبحث العمميالتعميالطور الثاني، بوزارة 

  لممدارس العميا،  بصفة نائب مدير نشيدة عبد هللا ةلسيدتعيف ا، 2022فيفري  07مؤرخ في  054بمقرر رقـ
 .التعميـ العالي والبحث العمميبالنيابة، بوزارة 

  لممدارس العميا،  نائب مدير بصفة نشيدة عبد هللا ةمسيدل، يمنح 2022فيفري  07مؤرخ في  055بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اتفويض افي حدود صالحياتيو التعميـ العالي والبحث العممي، بالنيابة، بوزارة 
 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.والبحث العممي 

  لمتعمـ في الطور  بصفة نائب مدير منير زيانيلسيد يعيف ا، 2022فيفري  07مؤرخ في  056بمقرر رقـ
 .التعميـ العالي والبحث العمميالثاني، بالنيابة، بوزارة 

  لمتعمـ في الطور  بصفة نائب مدير زياني منيرمسيد ل، يمنح 2022فيفري  07مؤرخ في  057بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ  افويضفي حدود صالحياتو تو التعميـ العالي والبحث العممي، الثاني، بالنيابة، بوزارة 
 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.العالي والبحث العممي 

  مكمف بالتكويف العالي في بصفة نائب مدير  ممكمي لميفلسيد ا تنيى مياـ، 2022فيفري  07مؤرخ في بمقرر
 .1بجامعة باتنة ،كويف العالي فيما بعد التدرجالطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي وكذا الت

  مكمف بالتكويف العالي في بصفة نائب مدير  جاب هللا ياسيفلسيد يعيف ا، 2022فيفري  07بمقرر مؤرخ في
 .1التكويف العالي فيما بعد التدرج، بالنيابة، بجامعة باتنةو الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي 

 عميد كمية عمـو بصفة  منادي نور الديفلسيد ا تنيى مياـ، 2022فيفري  09رخ في مؤ  060رقـ  بمقرر
 الطبيعة والحياة، بجامعة سيدؼ بمعباس.

 عميد كمية عموـ الطبيعة بصفة  بوزيدي دمحم عميلسيد يعيف ا، 2022فيفري  09مؤرخ في  061رقـ  بمقرر
 والحياة، بالنيابة، بجامعة سيدؼ بمعباس.
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 عميد كمية العموـ اإلنسانية بصفة  قادة األحمرلسيد يعيف ا، 2022فيفري  09ؤرخ في م 062رقـ  بمقرر
 واالجتماعية، بالنيابة، بجامعة سيدؼ بمعباس.

 عميد كمية العمـو بصفة  عبد الرحماف تركيلسيد تنيى مياـ ا، 2022فيفري  10مؤرخ في  063رقـ  بمقرر
 االجتماعية واإلنسانية، بجامعة الوادؼ.

 عميد كمية العموـ االجتماعية بصفة  عمار غرايسولسيد يعيف ا، 2022فيفري  10مؤرخ في  064رقـ  بمقرر
 واإلنسانية، بالنيابة، بجامعة الوادؼ.

 عميد كمية عمـو بصفة  عمي بوتميميس جيرةلسيد تنيى مياـ ا، 2022فيفري  10مؤرخ في  065رقـ  بمقرر
 الطبيعة والحياة، بجامعة الوادؼ.

 مكمف بصفة نائب مدير  بوحديبة توفيقلسيد ا تنيى مياـ، 2022فيفري  13مؤرخ في  066 رقـ بمقرر
بجامعة  ،الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرجبالتكويف العالي في 

 .1وىراف
 مكمف بالتكويف ائب مدير بصفة ن صحراوي توفيقلسيد يعيف ا، 2022فيفري  13مؤرخ في  067رقـ  بمقرر

بجامعة بالنيابة،  ،الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي والتكويف العالي فيما بعد التدرجالعالي في 
 .1وىراف

  عميد كمية اآلداب بصفة  عباس جويدة ةالسيد تنيى مياـ، 2022فيفري  13مؤرخ في  068بمقرر رقـ
 .2البميدةجامعة ب بالنيابة،، والمغات

  عميد كمية اآلداب بصفة  سيدي دمحم بف كعبةالسيد  يعيف، 2022فيفري  13مؤرخ في  069بمقرر رقـ
 .2البميدةجامعة ب بالنيابة،، والمغات

 مكمف بصفة نائب مدير  نور الديف زموري لسيد ا تنيى مياـ، 2022فيفري  14مؤرخ في  088رقـ  بمقرر
 ،التكويف العالي فيما بعد التدرجكذا الجامعي والبحث العممي و الطور الثالث والتأىيل بالتكويف العالي في 

 .بسكرةبجامعة 
 مكمف بالتكويف العالي بصفة نائب مدير  بيطاـ سميـلسيد يعيف ا، 2022فيفري  14مؤرخ في  089رقـ  بمقرر

 .بسكرةبجامعة ، بالنيابة ،التكويف العالي فيما بعد التدرجو الطور الثالث والتأىيل الجامعي والبحث العممي في 
  لممدرسة العميا رئيس لجنة الصفقات بصفة بودة أحمد يعيف السيد ، 2022 فيفري  16 مؤرخ في 090بمقرر رقـ

 بجاية.-في عموـ وتكنولوجيات اإلعالـ اآللي والرقمنة
  عميد كمية اآلداب بصفة  الحاج بمقاسـالسيد  تنيى مياـ، 2022فيفري  24مؤرخ في  091بمقرر رقـ

 .برج بوعريريج جامعةب، توالمغا
  عميد كمية اآلداب والمغاتبصفة  رزيق بوعالـالسيد يعيف ، 2022فيفري  24مؤرخ في  092بمقرر رقـ، 

 برج بوعريريج. جامعةب بالنيابة،
  جامعةب بالنيابة، ،العموـعميد بصفة  كبير عبد النورالسيد يعيف ، 2022فيفري  24مؤرخ في  093بمقرر رقـ 

 سكيكدة.
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  عميد كمية اآلداب بصفة  بدر الديف خالؼالسيد  تنيى مياـ، 2022فيفري  24مؤرخ في  094ر رقـ بمقر
 خنشمة. جامعةب، والمغات

  عميد كمية اآلداب والمغاتبصفة  بمعيفة رشيدالسيد  يعيف، 2022فيفري  24مؤرخ في  095بمقرر رقـ، 
 خنشمة. جامعةب بالنيابة،

  العمـو عميد كمية بصفة  دمحم الطاىر دربوشالسيد  تنيى مياـ، 2022فيفري  24مؤرخ في  096بمقرر رقـ
 .خنشمةجامعة ب ،االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

  العمـو عميد كمية بصفة  جباري عبد الجميلالسيد  يعيف، 2022فيفري  24مؤرخ في  097بمقرر رقـ
 .خنشمةجامعة ب بالنيابة، ،االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

  لمتقييـ وضماف الجودة،  بصفة نائب مدير حمار نسريف ةلسيدا تنيى مياـ، 2022فيفري  28بمقرر مؤرخ في
 ، لتكميفيا بوظيفة أخرػ.التعميـ العالي والبحث العمميبوزارة 

  لمتقييـ وضماف الجودة،  بصفة نائب مدير أيت يحي كريمة ةلسيدتعيف ا، 2022فيفري  28بمقرر مؤرخ في
 .التعميـ العالي والبحث العمميبوزارة  بالنيابة،

  لمتقييـ وضماف الجودة،  بصفة نائب مدير أيت يحي كريمة ةمسيدل، يمنح 2022فيفري  28مؤرخ في بمقرر
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اتفويض افي حدود صالحياتيو التعميـ العالي والبحث العممي، بالنيابة، بوزارة 
 ل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.عمى كوالبحث العممي 

  لمدراسات االستشرافية، بالنيابة،  بصفة نائب مدير حمار نسريف ةلسيدتعيف ا، 2022فيفري  28بمقرر مؤرخ في
 .التعميـ العالي والبحث العمميبوزارة 

  راسات االستشرافية، بالنيابة، لمد بصفة نائب مدير حمار نسريف ةمسيدل، يمنح 2022فيفري  28مؤرخ في بمقرر
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث  اتفويض افي حدود صالحياتيو التعميـ العالي والبحث العممي، بوزارة 
 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.العممي 

  لمتربصات والعالقة مع  فة نائب مديربص عبد الكريـ تفرقنيتلسيد يعيف ا، 2022فيفري  28بمقرر مؤرخ في
 .التعميـ العالي والبحث العممي، بالنيابة، بوزارة المؤسسة

  لمتربصات والعالقة مع  بصفة نائب مدير عبد الكريـ تفرقنيتمسيد ل، يمنح 2022فيفري  28مؤرخ في بمقرر
باإلمضاء باسـ وزير  اتو تفويضفي حدود صالحياو التعميـ العالي والبحث العممي، بوزارة المؤسسة، بالنيابة، 

 عمى كل الوثائق والمقررات باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.التعميـ العالي والبحث العممي 
  أميف عاـ، بالنيابة، بجامعة بصفة  عمر الزيفلسيد ا تنيى مياـ، 2022 مارس 01مؤرخ في  098بمقرر رقـ

 أدرار، لتكميفو بوظيفة أخرػ.
  أميف عاـ، بالنيابة، بجامعة بصفة  بكراوي عبد الحقلسيد ا فيعي، 2022 مارس 01 مؤرخ في 099بمقرر رقـ

 أدرار.
  أميف عاـ، بالنيابة، بجامعة بصفة  تواتي الناصرلسيد يعيف ا، 2022 مارس 01مؤرخ في  100بمقرر رقـ

 تيسمسيمت.
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  ير معيد عمـو مدبصفة  سيد عمي سالميلسيد ا تنيى مياـ، 2022 مارس 01مؤرخ في  101بمقرر رقـ
 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، بجامعة خميس مميانة.

  مدير معيد عموـ وتقنيات بصفة  بوكراتـ بمقاسـلسيد يعيف ا، 2022 مارس 01مؤرخ في  102بمقرر رقـ
 النشاطات البدنية والرياضية، بالنيابة، بجامعة خميس مميانة.

  عميد كمية الفنوف والثقافة، بصفة  بوزيد قاسـلسيد ف ايعي، 2022 مارس 01مؤرخ في  103بمقرر رقـ
 .3بالنيابة، بجامعة قسنطينة

  بصفة مدير المدرسة العميا  زيتوني عبد الغنيتنيى مياـ السيد ، 2022 مارس 03مؤرخ في  107بمقرر رقـ
 لألساتذة بالقبة.

  شؤوف إدارة مديرية المدرسة  بتسيير ميداوي رزيقةتكمف السيدة ، 2022 مارس 03مؤرخ في  110بمقرر رقـ
 العميا لألساتذة بالقبة، بالنيابة.

  بصفتيا مكمفة بتسيير شؤوف إدارة  ميداوي رزيقةالسيدة ، يمنح 2022 مارس 03مؤرخ في  111بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي  اتفويض افي حدود صالحياتيو مديرية المدرسة العميا لألساتذة بالقبة، 

 كآمر بالصرؼ. حث العمميوالب
  ا بتسيير الشؤوف اإلدارية لمديرية مكمف توبصفنبيل عوفاف ، تنيى مياـ السيد 2022 مارس 05بمقرر مؤرخ في

 الوكالة الموضوعاتية لمبحث في عموـ الصحة والحياة. 
  حث في موكالة الموضوعاتية لمبدير لم ةبصفبف عربة بشير ، يعيف السيد 2022 مارس 05بمقرر مؤرخ في

  ، بالنيابة.عموـ الصحة والحياة
  دير لموكالة الموضوعاتية لمبحث في م ةبصفبف عربة بشير السيد ، يمنح 2022 مارس 05بمقرر مؤرخ في

باإلمضاء باسـ وزير التعميـ العالي والبحث  افي حدود صالحياتو تفويضو ، عموـ الصحة والحياة، بالنيابة
 كآمر بالصرؼ. العممي

  لممدرسة رئيس لجنة الصفقات بصفة سعيدي جماؿ يعيف السيد ، 2022 مارس 06 مؤرخ في 112بمقرر رقـ
 العميا لألساتذة بوىراف.

  لمديريةرئيس لجنة الصفقات بصفة بف جدو سمير يعيف السيد ، 2022 مارس 06 مؤرخ في 113بمقرر رقـ 
 الخدمات الجامعية بتبسة.

  رئيس لجنة الصفقات لجامعة بصفة مغاشو مراد السيد يعيف ، 2022 مارس 06 مؤرخ في 114بمقرر رقـ
 عيف تموشنت.

  العمـو عميد كمية بصفة  محمبي دليمة ةالسيد تنيى مياـ، 2022 مارس 06مؤرخ في  115بمقرر رقـ
 .تيزؼ وزوجامعة ب ،االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

  العموـ االقتصادية عميد كمية بصفة  مقراف عميالسيد  يعيف، 2022 مارس 06مؤرخ في  116بمقرر رقـ
 .تيزؼ وزوجامعة بوالتجارية وعمـو التسيير، بالنيابة، 

  مدير لمعيد العموـ والتقنيات بصفة  زنير يوسفالسيد  يعيف، 2022 مارس 08مؤرخ في  117بمقرر رقـ
 .سكيكدةجامعة ب، التطبيقية، بالنيابة
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  لممدرسة رئيس لجنة الصفقات بصفة رحياؿ جموؿ د يعيف السي، 2022 مارس 08 مؤرخ في 118بمقرر رقـ
 العميا لمعمـو البيولوجية بوىراف.

  الحقوؽ  عميد كميةبصفة  عبد القادر ميداوي السيد  تنيى مياـ، 2022 مارس 14مؤرخ في  121بمقرر رقـ
 .أدرارجامعة بوالعمـو السياسية، بالنيابة، 

  الحقوؽ والعمـو  عميد كميةبصفة  يامو إبراىيـد السي يعيف، 2022 مارس 14مؤرخ في  122بمقرر رقـ
 .أدرارجامعة بالسياسية، بالنيابة، 

  مكمف بالدراسات بصفة  بوسدر أحمدالسيد  تنيى مياـ، 2022 مارس 15مؤرخ في  123بمقرر رقـ
 .التعميـ العالي والبحث العمميوالتمخيص لدػ المكتب الوزارؼ لألمف الداخمي في المؤسسات، بوزارة 

 عميد كمية العمـو بصفة  قنشوبة عبد الرحمافلسيد تنيى مياـ ا، 2022 مارس 15مؤرخ في  124رقـ  قرربم
 .الجمفةاالجتماعية واإلنسانية، بجامعة 

 عميد كمية العموـ االجتماعية بصفة  لخضر حمباوي لسيد يعيف ا، 2022 مارس 15مؤرخ في  125رقـ  بمقرر
 .واإلنسانية، بالنيابة، بجامعة الجمفة

 مدير معيد بصفة  عبد الباقي نور الديفلسيد تنيى مياـ ا، 2022 مارس 15مؤرخ في  126رقـ  بمقرر
 التكنولوجيا، بجامعة البويرة.

 مدير معيد التكنولوجيا، بصفة  حمو أيت عباسلسيد يعيف ا، 2022 مارس 15مؤرخ في  127رقـ  بمقرر
 بالنيابة، بجامعة البويرة.

 أميف عاـ، بجامعة بصفة  سيدىـ يوسفلسيد تنيى مياـ ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  128رقـ  بمقرر
 .1وىراف

 أميف عاـ، بالنيابة، بصفة  بف يمينة دمحم عزيزلسيد يعيف ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  129رقـ  بمقرر
 .1بجامعة وىراف

 داب اآلعميد كمية بصفة  عامر مسعودلسيد تنيى مياـ ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  130رقـ  بمقرر
 .األغواط، بجامعة والمغات

 نائب مدير مكمف بصفة  مسعود دادوف لسيد تنيى مياـ ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  131رقـ  بمقرر
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بجامعة األغواط، لتكميفو بوظيفة أخرػ.

 عميد كمية اآلداب والمغات، بصفة  مسعود دادوف لسيد ف ايعي، 2022 مارس 17مؤرخ في  132رقـ  بمقرر
 بالنيابة، بجامعة األغواط.

 نائب مدير مكمف بالعالقات بصفة  بوزياني الطيبلسيد يعيف ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  133رقـ  بمقرر
 الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة األغواط.

 نائب مدير مكمف بصفة  شنيني عبد الرحيـلسيد يعيف ا، 2022 مارس 17مؤرخ في  134رقـ  بمقرر
 بالعالقات الخارجية والتعاوف والتنشيط واالتصاؿ والتظاىرات العممية، بالنيابة، بجامعة غرداية.
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  ـ الحقوؽ والعمو  عميد كميةبصفة  فروحات سعيدالسيد  يعيف، 2022 مارس 23مؤرخ في  135بمقرر رقـ
 .غردايةجامعة بالسياسية، بالنيابة، 

  العمـو عميد كمية بصفة  بناي مصطفىالسيد  ، تنيى مياـ2022 مارس 27مؤرخ في  136بمقرر رقـ
 .3الجزائر جامعةب ،االقتصادية والتجارية وعموـ التسيير

  ـ االقتصادية العمو عميد كمية بصفة  سمير عز الديفالسيد  يعيف، 2022 مارس 27مؤرخ في  137بمقرر رقـ
 .3الجزائر جامعةببالنيابة،  ،والتجارية وعمـو التسيير

  بتسيير شؤوف إدارة  برىوني مريـ زوجة درقينيتكمف السيدة ، 2022 مارس 29مؤرخ في  138بمقرر رقـ
 مديرية المدرسة العميا ألساتذة الصـ والبكـ.

  بصفتيا مكمفة بتسيير  ـ زوجة درقينيبرىوني مريالسيدة ، يمنح 2022 مارس 29مؤرخ في  139بمقرر رقـ
باإلمضاء باسـ وزير  اتفويض افي حدود صالحياتيو لممدرسة العميا ألساتذة الصـ والبكـ،  يةالشؤوف اإلدار 

 كآمر بالصرؼ. التعميـ العالي والبحث العممي
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