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، يحـدد القـانون 2011نـوفمبر  24الموافـق  1432ةي الحجـة  28مؤرخ في  396-11مرسوم تنفيةي رقم  -
 التكنولوجي.سة العمومية ةات الطابع العلمي و األساسي النموةجي للمؤس

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يحـدد القواعـد 2011نـوفمبر  24الموافـق  1432ةي الحجـة  28مؤرخ فـي  397-11مرسوم تنفيةي رقم  -
 المهني.سة العمومية ةات الطابع العلمي والثقافي و الخاصة بتسيير المؤس

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يحــدد مهــام 2011نــوفمبر  24الموافــق  1432ةي الحجــة  28مــؤرخ فــي  398-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 الوكالة الموضوعاتية للبحث و تنظيمها و سيريا.

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يتضــمن إنشــاء 2011نــوفمبر  28الموافــق  1433محــرم  03مــؤرخ فــي  399-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 مدرسة وطنية عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة.

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يتضــمن إنشــاء 2011نــوفمبر  28الموافــق  1433محــرم  03مــؤرخ فــي  400-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 مدرسة متعددة التقنيات بقسنطينة.

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يتضــمن إنشــاء 2011نــوفمبر  28الموافــق  1433 محــرم 03مــؤرخ فــي  401-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 .2 جامعة قسنطينة

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يتضــمن إنشــاء 2011نــوفمبر  28الموافــق  1433محــرم  03مــؤرخ فــي  402-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 .3 جامعة قسنطينة

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يعـدل المرسـوم رقـم 2011نـوفمبر  28الموافـق  1433محرم  03مؤرخ في  403-11مرسوم تنفيةي رقم  -
قســـنطينة  ةـبتنظـــيم جامعـــ المتعلـــقو  1984أوت  18الموافـــق  1404ةي القعـــدة  24المـــؤرخ فـــي  84-213
 سيريا.و 

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 

، يتضــمن إنشــاء 2011نــوفمبر  28الموافــق  1433محــرم  03مــؤرخ فــي  404-11مرســوم تنفيــةي رقــم  -
 .2 جامعة سطيف

 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 



ــةي رقــم  - ــوفمبر  28الموافــق  1433محــرم  03مــؤرخ فــي  405-11مرســوم تنفي ، يعــدل المرســوم 2011ن
المتضـمن إنشـاء جامعـة و  1989ل أوت الموافـق أو   1409حجـة ةي ال 29المؤرخ فـي  140-89التنفيةي رقم

 سطيف.
 (2011ديسمبر  04بتار ك  66)الجر دة الرسمية العدد                                                    

 

، يعـــدل و يـــتمم 2011نـــوفمبر  30الموافـــق  1433محـــرم  05مـــؤرخ فـــي  413-11مرســـوم تنفيـــةي رقـــم  -
ـــم ـــي  216-71المرســـوم رق ـــق ا 1391رجـــب  4المـــؤرخ ف ـــدروس يم اوالمتضـــمن تنظـــ 1971أوت  25لمواف ل

 للحصول على دبلوم الصيدلي.
 (2011ديسمبر  11بتار ك  67)الجر دة الرسمية العدد                                                    

 

، يعـــدل و يـــتمم 2011نـــوفمبر  30الموافـــق  1433محـــرم  05مـــؤرخ فـــي  414-11مرســـوم تنفيـــةي رقـــم  -
و المتضــمن تنظــيم الــدروس  1971أوت  25الموافــق  1391رجــب  4المــؤرخ فــي  218-71 المرســوم رقــم

 للحصول على شهادة جراحة األسنان.
 (2011ديسمبر  11بتار ك  67)الجر دة الرسمية العدد                                                    

 

قـانون ، يتضـمن ال2011ديسـمبر  26الموافـق  1433ل صـفر مـؤرخ فـي أو   443-11مرسوم تنفيـةي رقـم  -
 األساسي الخاص بالموظفين المنتمين ألسالك مستخدمي دعم البحث.

 (2011ديسمبر  27بتار ك  70)الجر دة الرسمية العدد                                                    
 
 

 6، يحدد كيفيـات تطبيـق المـواد 2011ديسمبر  25الموافق  1433محرم  30مؤرخ في  وزاري مشترك قرار -
، و 2003سبتمبر 11الموافق  1424رجب  14المؤرخ في  309- 03 من المرسوم الرئاسي رقم 28و  27و 

 المتضمن تنظيم التكو ن و تحسين المستوى في الخاره.
 (2011ديسمبر  28بتار ك  71)الجر دة الرسمية العدد                                                    

 

، يعـدل القـرار الـوزاري المشـترك 2011ديسـمبر  25الموافـق  1433محرم  30مؤرخ في  ركوزاري مشت قرار -
، الــةي يحــدد مبلــو التعــوي  القابــل للتحو ــل و 2004مــاي  17الموافــق  1425ربيــع األول  27المــؤرخ فــي 

 ( أشهر أو تقل عنها.6المتعلق بالتكو ن و تحسين المستوى بالخاره لمدة ستة)
 (2011ديسمبر  28بتار ك  71)الجر دة الرسمية العدد                                                    
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 القرارات الوزارية المشتركة
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 يتضمن إعالن نتائج 2011 نوفمبر 17مؤرخ في قرار وزاري مشترك 
 إستشفائيين جامعيين قسم "أ"مسابقة توظيف أساتةة محاضر ن  

 
 األمين العام للحكومة، إن

 ووز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 و وز ر الصحة و السكان و إصالح المستشفيات،

 2006ة سـنة جو ليـ 15الموافق  1427جمادة الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
 والمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،

، 1966جــوان ســنة   2الموافــق  1386صــفر عــام  12المــؤرخ فــي  145-66بمقتضــى المرســوم رقــم  -
والمتعلق بتحر ر ونشر بع  القرارات ةات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهـتم بوضـعية المـوظفين، المعـدل 

 والمتمم،
مـاي  28الموافـق  1431جمـادى الثانيـة عـام  14المؤرخ في  149-10المرسوم الرئاسي رقم بمقتضى  -

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010سنة 
، 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول 19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

  الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ماي سـنة  13الموافق  1415ةي الحجة عام  13المؤرخ في  132-95بمقتضى المرسوم التنفيدي رقم  -

 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات و اإلدارات العمومية، 1995
، الةي 1996جانفي  27الموافق  1416 رمضان 7المؤرخ في  66-96بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 لصحة والسكان،يحدد صالحيات وز ر ا
والمتضـمن تعيـين  2002جوان  18الموافق  1423ربيع الثاني  7بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

 األمين العام للحكومة،
ماي سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 ستاة الباحث اإلستشفائي الجامعي،والمتضمن القانون األساسي الخاص باأل 2008
، الةي يحدد كيفيـات تنظـيم مسـابقات 2009نوفمبر سنة  19بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

اإللتحاق برتب أستاة مساعد إستشفائي جامعي، أستاة محاضر إستشفائي جامعي قسم"أ" و أسـتاة إستشـفائي 
 جامعي و سيريا،

والمتضمن فت  مسابقة لتوظيف أساتةة  2010ديسمبر  09المؤرخ في  713رقم  بمقتضى القرار الوزاري  -
 محاضر ن إستشفائيين جامعيين قسم "أ" المعدل و المتمم.

الـةي يحـدد تشـكيلة لجـان تقيـيم المترشـ   ،2011جـوان  2المـؤرخ فـي  404بمقتضى القرار الوزاري رقـم  -
 قسم "أ" إستشفائي جامعي.لمسابقة التوظيف في رتبتي أستاة و أستاة محاضر 

 
 
 



 ، 2011نوفمبر  8بناء على محضر إجتما  اللجنة الوزار ة المشتركة بتار ك  -
 

 ـــــررون يق
  

يعلــن المترشــحون المــةكورة أســماؤيم فــي القــوائم الملحقــة بهــةا القــرار نــاجحين فــي مســابقة :  المــادة األولــى
 و يعينون في المناصب المفتوحـة. توظيف أساتةة محاضر ن إستشفائيين جامعيين قسم "أ"

يكلف مدير الموارد البشـر ة بـوزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي ومـدير المـوارد البشـر ة بـوزارة  : 20المـادة 
ــةي يســري  ــة يــةا القــرار ال الصــحة و الســكان و إصــالح المستشــفيات كــل فيمــا يخصــ  بتنفي

بهم والةي ال يجب أن يكون سابقا لتـار ك مفعول  إبتداء من تار ك تنصيب المعنيين في مناص
 إعالن نتائج المسابقة.

    2011 نوفمبر 17حرر بالجزائر في 
 وز ر الصحة والسكان                                       وز ر التعليم العالي و البحث العلمي 

 رشيد حراوبية جمال ولد عباس                                                        
 عن /األمين العام للحكومة وبتفوي  من                                        

    المدير العام للوظيف العمومي        
               ب.بوشمال            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ANNEXE 

 

NOMS                   ET                       PRENOMS               AFFECTATIONS 
ANATOMIE NORMALE : 
 
GRINE ép.AMRANE                                   Imane                           CHU Constantine 
BOULACEL                                                Abdelhamid                   CHU Constantine 
BELHOULA                                                Hayette                          CHU Constantine 
 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 
 

BEDDAR                                                    Leila                               CHU Constantine 
DJENNANE-DJ                                          Nacima                           CHU Bab-El-Oued 
SLIMANI ép.KADDOU                               Assia                               CHU Beni-MESSOUS 
OUAHIOUNE                                             wahiba                             EHS DOUERA 
YASSI                                                        Fatiha                              CHU Annaba 
BENKHEDDA ép.BRIK CHAOUCHE        Ghania                             CHU Blida  
TIDADINI                                                   Abderrahmane                 CHU Mustapha 
 

ANESTHESIE REANIMATION: 
 

AOUFFEN                                                Nabil                  CHU Oran(sce.pr.CHOUICHA)    
GAINAT                                                    Nadia                             CHU Blida  
DJERFAOUI ép.BENHADDOUCHE        Rachida                          CHU Tlemce 
BENMOUSSA                                          Dalila                              CPMC 
MESSABIH ép. ATBI                               Fatima                             Santé Militaire 
DAHMANI                                               Mustapha                         CHU Mustapha 
BOUSNADJI                                           Mourad                             Santé Militaire  



MAZOUR                                                Fatma                               CHU Oran 
AZZOUZ                                                 Hakim                                Santé Militaire 
MAAROUF                                Abderrahmane       CHU Bab-El-Oued(sce.réa.Médicale) 
CHIOKH                                               Sofiane                               CHU Constantine 

 

BIOCHIMIE : 
 
BENYAHIA                                             Samia                                  CHU Annaba 
CHERIFI                                                Mohamed El Hadi                 CHU HUSSEIN-DEY 
MAKRELOUF                                         Mohamed                            CHU Bab-El-Oued 
ABOU                                                     Omar                                    CHU Sidi-Bel-Abbes 
CHIKOUCHE                                          Ammar                                 CPMC 
BENEMBAREK ép.NOUAR                   Karima                                  CHU Constantine 

 
BIOPHYSIQUE : 
 
SENOUCI BEREKSI                             Rafik                                   CHU Sidi-Bel-Abbes 
BABA AHMED                                       Abderreaak                        CHU Tlemcen 

 
BOTANIQUE  MEDICALE : 
SMATI née. MESBAH                          Dalila                                    CPMC            
MAIZA                                                  Khadra                                  CPMC 
 
CHIRURGIE GENERALE: 
 
TABETI                                               Benali                               EHU Oran        
TAIEB                                                 Mustapha                         EPH Ain Taya           
BOUKHATEM                                    Benyahia                          CHU Blida 
 ABID                                                  Mourad                  CPMC(clinique Debussy) 
ALI YAHIA                                          Hamid                              EhS Zemirli 
SAIB                                                   Tarik                                CHU Bab-El-Oued 
AMAMRA                                           Houda                             Santé Militair             
EL HOUARI                                       Mahmoud                        C.A.C Blida    
AIT BENAMER                                  Noureddine                      EPH Rahmouni  

 
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE: 
 
ATBI                                                  Mohammed                     EHU Oran 
HIMEUR                                            Hakim                              EHU Abderrahmani 
DJENAS                                            Mahfoud                          CNMS 
DJAFER                                            Boulanouar                      CNMS 
 
CHIRURGIE THORACIQUE: 
 
MEDJDOUB                                    Yacine-Miloud                    CHU Mustapha 
ACHOUR                                          Karima                              CHU Mustapha 
SIMERABET                                    Azeddine                           EHU Oran 
TALEB                                             Chaib                                 CHU Oran 
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE: 
 
BENMOUHOUBE                             Abdelghani                       CHU Mustapha 
 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE: 
 
MEDJAHED                                      Mohammed                       CHU Oran 
YAKOUBI                                         Mustapha                           CHU Bab-El-Oued 



MIDAS                                             Anouar Djawad                   CHU Oran 
KARA                                               Zoubir                                 CHU Blida 
OUENZAR                                       Nasreddine                         CHU Oran 
BOURAHLA                                     Abderrahmane                    CHU Constantine 
KEHLA                                             Youcef                                 CHU Constantine 
BELBACHIR                                    Benatou                               Santé Militaire 
 
CHIRURGIE PEDATRIQUE: 
 
YAZI                                               Aboubaker Essedik              CHU Sidi-Bel-Abbes  
DEHOU Née. MAHMOUDI            Faiza Amel                           EPU Birtraria 
SIAHMED                                       Madjid                                 CHU Mustapha  
     

CHIRURGIE UROLOGIQUE: 
 
CHETTIBI                                    Khaireddine                        CHU Annaba 
 
DERMATOLOGIE: 
 
SERGHINI ép. SERRADJ            Amina                                 EHU Oran 
 
ENDOCRINOLOGIE- DIABITOLOGIE: 
 
AZZOUG                                     Said                                     CHU Bab-El-Oued 
FEDALA                                      Nora Soumaya                    CHU Bab-El-Oued 
BEN MOHAMMED                      Krima                                  CHU Constantine 
HADDAM                                    Ali El Mahdi                         EPU Bologhine 
OULD KABLIIA ép. IGHIL           Samia Khadidja                  Santé Militaire 
BOUDISSA                                  Mebarek                            CPMC 
KESRI                                          Nadia                                 CPMC 
HADJ-ARAB                                Samir                                 CPMC 
 
EPIDEMIOLOGIE: 
  
TOUDEFT ép.YESLI                  Fadhila                           CHU Tizi-Ouzou 
HEROUAL                                  Nadia                              EHS Canastel Oran 
ABDELOUAHAB                        Adnane                     CHU Oran(sce.Pr.MESLI) 
TALEB                                        Mourad                           CHU Sidi-Bel-Abbes 
LEMDAOUI                                 Mohamed Cherif            CHU Constantine 
AMMOUR                                   Fatima                      CHU Oran(sce.Pr.MOKHTARI)     
BPUSSOUF                                Nadir                              CHU Constantine       
 
GASTRO ENTEROLOGIE:  
 
BOUSLOUB                                Abderezak                        Santé Militaire 
BALAMANE                                A bdelmalek                      CHU Mustapha    
BELKACEM-KECIL                     Linda                                CHU Mustapha 
BOUNAB                                     Nassima                           CHU Mustapha 
DOUIDI                                       Kara Turqui                       CHU Sidi-Bel-Abbes 
BENATTA                                   Mohamed El Amine          Santé Militaire 
ARBAOUI                                  Bouzidi                               CHU Tlemcen 
HAMMADA                                Talel                                   CHU Constantine 
 
 
       
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE: 



  
OUKID                                       Mohamed Said                  CHU Blida 
MEDJTOH                                 Mokrane                            CHU Bab-El-Oued 
KHODJA                                    Racim                                EPU Bologhine 
BENHABIB                                Riad                           EHS Mére et Enfant Tlemcen 
ABOU-BEKR                             Fadl-Ellah                          CHU Sidi-Bel-Abbes 
SADOUK                                   Mohamed                          Santé Militaire 
DJABRI                                      Yacine                               CHU Annaba 

 
HEMATOLOGIE: 
ABDENNEBI-MANSOUR           Naima                                 CPMC 

  BELAKHAL                                 Salah Eddine                      Santé Militaire 
KACI MOUHOUB                        Zohra                                  CHU Beni-Messous 
BRAHIMI                                     Mohamed                            EHU Oran 
MEHENNAOUI                           Habiba                                 CHU Annaba 
 

HEMOBIOLOGIE: 
BROUK                                      Hacene                                CHU Annaba 
HARIECHE                                Farida                                   CPMC 
HOCINE                                    Messaouda                           CHU Mustapha 
TAOULI                                     Katia Monsouria                    CHU Tlemcen  
 
HISTOLOGIE   EMBRYOLOGIE: 
BARKAT                                   Faissal                                   CHU Annaba 
AOUATI                                    Saida                                     CHU Constantine       
 
HYDRO-   BROMATOLOGIE: 
HADJOUJ ép.BENABDESSLAM       Ouahiba                        EHU Ait-Idir 
 
IMMUNOLOGIE: 
DJENOUAT                                       Kamel                            IPA 
AMROUN-AIT BELKACEM               Habiba                           IPA 
MAMOUZI ép. CHAIB                        Samia                            Santé Militaire 
 
MALADIES INFECTIEUSES: 
RAZIK                                               Fatiha                              CHU Oran 
OUYAHIA ép.KOUICEM                  Amel                                CHU Sétif 
MOKRANI                                        KHAMSA                          EPH Batna 
AFIRI                                                Malika                              CHU Tizi-Ouzou  
                    

MEDECINE INTERNE: 
 
KENDOUCI-TANI                           Mohamed Seghir                   CHU Tlemcen 
ALI GUECHI ép.ARAMA                Sihem                                    CHU Annaba 
BOUDJELIDA                                 Abdelhalim                            CHU Bab-El-Oued  

ARRAR                         Mohammed                           CHU Oran        YAHIA-
BERROUIGUET                             Abdesselam                           CHU Tlemcen           
ROUABHIA                                    Samir                                      CHU Batna           
BOUDJELLA                                  Mohamed El Amine                EPH Kouba 
SALAH MANSOUR                        Abdellah                                 CHU Tizi-Ouzou        
CHEMLI                                          Mourad                                   Santé Militaire             
BELHADJ-MOSTEFA                    Azzedine Hamza                    CHU Constantine     
MATOUGUI                                    Nadia                                      EPH Kouba 
KHETTABI                                      Soumaya                                CHU Sétif 
LOUNICI                                         Ali                                           EHS Zemirli 

 



MEDECINE LEGALE: 
 
BOUDRAA                                     Zohra                                  CHU Constantine      
MESSAHLI                                    Keltoum                               CHU Blida 
   
MEDECINE DU TRAVAIL: 
 
GUOMARI                                   Othmane                               CHU Sidi-Bel-Abbes 
AKIF                                             Nora                                     CPMC 
LIANI ép. TAIEB                          Nora                                      CHU Beni-Messous 
BEGHDALI                                  Benali                                    CHU Sidi-Bel-Abbes 
BEN MESSAOUD                       Hayette                                  CHU Bab-El-Oued 
GHEZINI                                      Younes                                  CHU Oran         
CHAIB                                         Samia-Messaouda                 CHU Tizi-Ouzou         
CHEMAA                                     Farida                                     CHU Constantine  
     

MICROBIOLOGIE: 
 
TIOUT                                        Djamel                                                Santé Militaire   
SAHLI                                        Farida                                                 CHU Sétif 
BENTCHOUALA ép.BOUZITOUNA     Chfia                                    CHU Constantine   
OUCHNANE                             Zoulikha                                              Santé Militaire   
KHELIFA                                   Foudil                                                  CHU Constantine   
 
NEPHROLOGIE: 
SAIDANI                                   Messaoud                                   CHU Beni-Messous 
SARI ELH OUT née.HAMIDOU        Rawda Djamila                   CHU Tlemcen           
KASTALI                                    Mourad                                      CHU Blida 
BOULAHIA                                Younes                                       Santé Militaire   
 KHEMRI                                    Dalila                   CHU Mustapha(Sce.Pr.CHAOUACHE)                     
  
NEPHROLOGIE: 
 
YACOUBI                                  Becherki                                            CHU Bab-El-Oued 
DJAAFER                                 Miloud                                                CHU Mustapha 
MAHFOUF                                Lila                                                      EHS Zemirli 
TLIBA                                     Souhila                                          CHU Béjaia           
HALLACI                                  Azzedine                                             CHU Sétif 
LEKEHAL                                 Moomina                                             Santé Militaire   
TABET                                      Nasser                                                 Santé Militaire   
SAI                                             Youcef                                                 CHU Batna           
 
NEUROLOGIE: 
 
SIFI                                          Yamina                                         CHU Constantine   
M’ZAHEM                                 Abderrahim                                  CHU Constantine   
 
ONCOLOGIE- MEDICALE: 
 
OUKKAL                                 Mohamed                                       CHU Beni-Messous 
SEGHEIR                               Fatima                                            CHU Oran         
GAMAZ ép. BENSAOU          Malika                          CPMC 
BEREKSI-REGHIG                Faiza                            CHU Oran         
KERBOUA                             Esma                            CPMC 
ATIF                                       Fatiha                           CPMC 
OPHTALMOLOGIE: 



 
TABETI Née.MAHMOUDI      Amina Zahia                    EHS Ophtalmo Oran(Sce”A”) 
TERAHI                                     Malika                              CHU Bab-El-Oued          
BARKAT ép.DJENDER         Anissa                              CHU Constantine   
MOUAKI BENANI                  Soraya                               CHU Constantine   
OUSLIM                                 Nadia                                  EHS Ophtalmo Oran(Sce”A”) 
TALEB                                   Souad                                 EHS Ophtalmo Oran(Sce”B”)   
BENABOURA                        Saliha                                 EHS Ophtalmo Oran(Sce”B”)     
                   
ORL: 
BENCHAOUI                         Mounira                               CHU Constantine   
MECIBAH                              Ali                                         CHU Batna           
LOGRADA                             Meriem                                CHU Beni-Messous 
 
PNEUMO-PHTISIOLOGIE: 
BENMANSOUR                    Mohamed                    CHU Tlemcen           
HADJAJ- AOUL                    Mourad Mohamed El Habib     CHU Tlemcen 
           
 
PARASITOLOGIE: 
 
MANSOURI                          Roukia                            CHU Annaba 
 
PEDIATRIE: 
 
BOUDIAF                             Houda                                   EPH Birtraria 
MAOUCHE                           Hachemi                              CHU Beni-Messous(Sce « B » 
ZEROUAL                            Zoulikha                                CHU Beni-Messous(Sce « A » 
BENALLAL                           Khadidja                              CHU Sidi-Bel- Abbes 
KEDJI                                      Leila                                   CHU Bab-El-Oued         
BESSAHRAOUI                    Mimouna                             CHU Oran        
IBSAINE                              Ouardia                                  CHU Hussein-Dey 
BENSAADI ép.ZIRI             Nadia                                    CHU Tizi-Ouzou 
AHMANE ép.MEGHERBI    Hassina                              CHU Tizi-Ouzou 
 
PHYSIOLOGIE – NEURO / PHYSIOLOGIE: 
AISSAOUI                           Adel                                       CHU Constantine   
BENARAB                           Raphaelle Yasmina            CHU Annaba 
SLAMA                                Abdelhak                             CHU Tlemcen           
 
PSYCHIATIE: 
 
BOURBON                          Nadir                                   EHS Cheraga 
BENATMANE                      Mohamed Tayeb              CHU Mustapha 
TAYEBI-AIT AOUDIA          Souad Meriem                  EHS Cheraga 
TERRANTI                          Idriss                          EHS Djebel-El Ouahche Constantine 
OUKALI                             Hamid                                 CHU Batna           
TABTI                                Madjid                                  EHS Frantz Fanon Blida 
AIOUEZ                             Khadidja                              CHU Mustapha 
NEDJARI                           Mohamed                           EHS Cheraga 
BENABBAS                       Malik                                  Santé Militaire  
KELLOU                            Abdelkrim                           Santé Militaire 
ZIRI                                   Abbes                                   CHU Tizi-Ouzou 
ALOUANI                          Mohamed Lamine              CHU Setif 
 



RADIOLOGIE: 
 
BOUKADOUM                  Nassim                                CHU Annaba 
BASSAID                          Toufik                                   Santé Militaire 
SABRI                               Abdelkader                          CHU Sidi-Bel- Abbes 
SERIR                               Mohamed                             CPMC 
 
RADIOTHERAPIE: 
 
FERDI                              Nadia                                     CHU Constantine   
DJEKKOUNE                   Rachid                                 CHU Constantine   
BOUKERCHE                  Abdelbaki                            CHU Oran        
BOUDAOUD                   Khadidja                                CHU Constantine   
KHALDI                           Houria                                     EHS Emir Abdelkader Oran 
 
REEDUCATION-FONCTIONNELLE: 
 
CHERID                          Hocine                                    CHU Blida 
LAYADI                             Khaled                                  CHU Oran     
    
RHUMATOLOGIE: 
HANNI                              Fella                                        CHU Bab-El-Oued   
 

ODONTOLOGIE- CONSERVATRICE: 
 
METREF                              Zoheir                                   CHU Oran     
OUDGHIRI                            Fouad                                   CHU Tlemcen           
MEHDID ép.BABA              Chafika                                CHU Beni-Messous 
MAGHMOULI-MENTIURI    Assia                                    CHU Annaba 
 

O.D.F: 
 
AHMED FOUATIH               Noureddine                         CHU Oran    
 

 PARODONTOLOGIE: 
MAKRELOUF née.BOUZIANE    Leila Khadidja      CHU Oran    
MEDDAD                         Malika                                  CHU Mustapha 
 
PATHOLOGIE-BUCCO-DENTAIRE: 
KABIR                             Ali                                           CHU Mustapha 
SARI                               Badreddine                            CHU Tlemcen           
GUENANE née.CHOUITER   Yamina                        CHU Mustapha 
AMENOUCHEép.ABTROUN  Fadila                         CHU Beni-Messous 
 
PROTHESE-DENTAIRE: 
MERDES                        Latifa                                 CHU Annaba 
BOUSMAHA                   Mansour                           Santé Militaire 
SERAOUI Née OULABBAS    Hassina                 CHU Constantine   
 
CHIMIE-ANALYTIQUE: 
HADEF                            Youcef                              CHU Annaba 

 
  PHARMACOLOGIE: 

LOUMI née.MEDEDJEL   Nadiat                          IPA(CNPM)  
 
 



 يتضمن إعالن نتائج 2011 نوفمبر 17مؤرخ في قرار وزاري مشترك 
 إستشفائيين جامعيين قسم "أ"مسابقة توظيف أساتةة محاضر ن  

 
 األمين العام للحكومة، إن

 العالي و البحث العلمي،ووز ر التعليم 
 و وز ر الصحة و السكان و إصالح المستشفيات،

 2006جو ليـة سـنة  15الموافق  1427جمادة الثانية عام  19المؤرخ في  03-06بمقتضى األمر رقم  -
 والمتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،

، 1966جــوان ســنة   2الموافــق  1386صــفر عــام  12المــؤرخ فــي  145-66بمقتضــى المرســوم رقــم  -
والمتعلق بتحر ر ونشر بع  القرارات ةات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهـتم بوضـعية المـوظفين، المعـدل 

 والمتمم،
مـاي  28الموافـق  1431جمـادى الثانيـة عـام  14المؤرخ في  149-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ة،والمتضمن تعيين أعضاء الحكوم 2010سنة 
، 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول 19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم الرئاسي رقـم  -

  الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ماي سـنة  13الموافق  1415ةي الحجة عام  13المؤرخ في  132-95بمقتضى المرسوم التنفيدي رقم  -

 رسمية للمؤسسات و اإلدارات العمومية، والمتعلق بإحداث نشرات 1995
، الةي 1996جانفي  27الموافق  1416 رمضان 7المؤرخ في  66-96بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 يحدد صالحيات وز ر الصحة والسكان،
والمتضـمن تعيـين  2002جوان  18الموافق  1423ربيع الثاني  7بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في  -

 ام للحكومة،األمين الع
 
ماي سنة  03الموافق  1429ربيع الثاني عام  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 والمتضمن القانون األساسي الخاص باألستاة الباحث اإلستشفائي الجامعي، 2008
ظـيم مسـابقات ، الةي يحدد كيفيـات تن2009نوفمبر سنة  19بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -

اإللتحاق برتب أستاة مساعد إستشفائي جامعي، أستاة محاضر إستشفلئي جامعي قسم"أ" و أسـتاة إستشـفائي 
 جامعي و سيريا،

والمتضـمن فـت  مسـابقة لتوظيـف أسـاتةة  2011فيفـري  05المـؤرخ فـي  84بمقتضى القـرار الـوزاري رقـم  -
 إستشفائيين جامعيين المعدل والمتمم.

الةي يحدد تشكيلة لجان تقييم المترش   2011جوان  2المؤرخ في  404رار الوزاري رقم بمقتضى الق -
 لمسابقة التوظيف في رتبتي أستاة وأستاة محاضر قسم "أ" إستشفائي جامعي.

 
 



 ، 2011نوفمبر  8بناء على محضر إجتما  اللجنة الوزار ة المشتركة بتار ك  -
 

 ـــــررون يق
  

المترشــحون المــةكورة أســماؤيم فــي القــوائم الملحقــة بهــةا القــرار نــاجحين فــي مســابقة يعلــن :  المــادة األولــى
 توظيف أساتةة إستشفائيين جامعيين  ويعينون في المناصب المفتوحة.

يكلف مدير الموارد البشر ة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و مدير الموارد البشـر ة بـوزارة  : 20المـادة 
صالح المستشفيات كل فيما يخص  بتنفية يةا القرار الةي يسـري مفعولـ  الصحة و السكا ن وا 

إبتداء من تار ك تنصيب المعنيين في مناصبهم والةي ال يجب أن يكون سـابقا لتـار ك إعـالن 
 نتائج المسابقة.

    2011 نوفمبر 17حرر بالجزائر في 
 وز ر التعليم العالي و البحث العلمي  وز ر الصحة والسكان                                      

 جمال ولد عباس                                                      رشيد حراوبية   
 عن /األمين العام للحكومة وبتفوي  من                                        

 المدير العام للوظيف العمومي        
 ب.يوشمال   

          ـــــــــــــ      ـــــــــ   

ANNEXE 

 

NOMS                   ET                       PRENOMS               AFFECTATIONS 
 

ANATOMIE NORMALE : 
 
BENGHERRAH                                         Abdelkader                     Labo-Fac-Med Alger 
SELLAMNA                                               Rabah           EPH Birtraria(Sce chir Générale) 
 

ANATOMIE PATHOLOGIQUE : 
   

BENSERAI                                                Fatima Zohra                   CHU Mustapha 
BENSACI                                                   Sabah                          EHS Daksi Constantine 
BELARBI                                                    Ayed                                CHU Mustapha 
CHENTOUF                                               Fadhela                    CHU Oran(EHS Canastel) 
LEMAICI                                                     Nasreddine                      Santé Militaire 
 

ANESTHESIE REANIMATION: 
 

BENMOUHOUB ép.MESSAOUDI              Nacera                             EPH Kouba 
FELLAH                                                      Nadia                               CPMC 
MEHYAOUI                                                 Ryad                                CNMS 
YAHIAOUI                                                  Ouardia                             Santé Militaire 
NEGADI                                            Mohammed Amine        CHU Oran(Sce Pr.Mentouri) 
HOUACINE                                                Salem          CHU Bab-El-Oued(Réa.Médicale) 
MAOUCHE                                                 Hadjira                            CHU Mustapha(UMC) 
MOKRETAR KARROUBI                            Riad                          CHU Bab-El-Oued(UMC) 
BENSALEM                                                 Si-Mahmoud                       Santé Militaire 



METREF                                                      Marzak                               Santé Militaire 
OUDINA                                                       Mohamed                           Santé Militaire     
SAHRAOUI                                                  Mohamed Mohcen             Santé Militaire 
ATBA BEN ATBA                                         Soraya                               Santé Militaire                                
 
BIOCHIMIE : 

 
DJABI                                                           Farida                                CHU Setif 
YARGUI                                                        Lyece                                CHU Mustapha 
IMESSAOUDENE                                         Belaid                               CHU Mustapha    

 
CARDIOLOGIE : 
 
BELGACEM                                                  Abdelkrim Mohcen            Santé Militaire  
LATRECHE                                                   Samia                      CHU Mustapha(Sce A2)    
DAIMELLAH                                                  Fadila                            CHU Beni-Messous   
MEKARNIA                                                    Abdelmoumene                 Santé Militaire 
DIAB                                                              Nadia                                 Santé Militaire                            

 
CHIRURGIE GENERALE: 

 
MEGHRAOUI                                                Habib                             CHU Sidi-Bel-Abbes 
IMESSAOUDENE                                         Zohra                             EPH Kouba 
BELHANDOUZ                                             Lahcen                           CHU Sidi-Bel-Abbes 
 GUENDOUZ                                                Tayeb                             CHU Sidi-Bel-Abbes 
 BENTABAK                                                  Kamel Riad                    CPMC 
BOUALLOU                                                   Fouad                            CHU Tlemcen             
ZAHZAH KREZOU                                        Fazia                             Santé Militaire           
BELKAID                                                       Zouhir                             EPH Rahmouni         
BOUBNIDER                                                 Mohcen Wahib               CPMC       
TOUAGH                                                       Boubeker Seddik            Santé Militaire          
       
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE: 
 
BOUZIDI                                                       Mohammed                     EHU Oran                           
NOUAR                                                         Mohamed El Amin          CNMS 
DEBIECHE                                                   Mohammed                     CHU Mustapha    
LOUNES                                                       Karim                              Santé Militaire 
ROUDOCI                                                     Kheire Eddine                 EHS Abderrahmani 
OUDIAF                                                        El-Hadj                            CNMS 
 
CHIRURGIE MAXILLO FACIALE: 
 
FERDJAOUI                                                 Abdelkader                      CHU Mustapha    
 
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE: 
 
MENADI                                                       Abdelghani                      CHU Annaba 
DJOUIDENE                                                Hacène                            CHU Annaba 
DERDOUS                                                 Chaouki                             CHU Batna 
KHERNANE                                               Nacer                                 CHU Batna 
KISSI                                        Mohammed Seghir Hamdane             CHU Tlemcen             
BOUHADIBA                                              Touffik                                EHU Oran  
                          
                                         



CHIRURGIE PEDATRIQUE: 
 
  OUANANI                                                Mustapha                             CHU Tizi-Ouazou 
 
CHIRURGIE UROLOGIQUE: 
 
LOUNICI                                                   Mustapha                             Santé Militaire 
MOUAKI BENANI  BENANI                      Abdellah                              Santé Militaire 
GAACHI                                                    Abdelhakim                         Santé Militaire 
CHAAL                                                     Boussaad                             Santé Militaire 
 
DERMATOLOGIE: 
 
SALHI                                                       Aicha                                   Santé Militaire 
OTSMANE                                               Farida                                   CHU Bab-El-Oued 
DJERIDANE                                             Assya                                   Santé Militaire 
 
ENDOCRINOLOGIE- DIABETOLOGIE: 
 
MIMOUNI ZERGHINI                               Safia                                     CHU Mustapha 
OUDJIT                                                    Brahim                                  Santé Militaire 
ARBOUCHE                                             Zakia                                    CHU Tizi-Ouazou 
OUAHID                                                   Safia                                     EPH Bologhine 
 
EPIDEMIOLOGIE:  
 
 CHOUGRANI                                         Saada                                   EHU Oran 
HOUTI                                                     Leila                                     CHU Sidi-Bel-Abbes  
MAHNANE                                              Abbes                                   CHU Setif 
BENSAAD                                               Djamel                                  CHU Constantine                             
BRADAI                                                   Senouci                                CHU Sidi-Bel-Abbes 
HAMMOUDA                                           Doudja                                  INSP 
 
GASTRO ENTEROLOGIE:  
 
DEBZI                                                     Nabil                                    CHU Mustapha  
MANOUNI                                               Chafika                                EHU Oran  
 
GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE:  
 
BOUCHERIT                                          EL Hassan                           CHU Oran                           
HAIBA                                                    Fatma                                   Santé Militaire 
BELHATECHE                                       Badra                            EHS NOUAR Fadela Oran 
BOUZIDI                                                 Zoubir                                   CHU Annaba 
BELARBI                                                Boumediene            ENS Mére et Enfant Tlemcen 
BOUAROUDJ                                         Mohamed                              CHU Batna  
 
HEMATOLOGIE: 
 
MESLI  Née.BENGUELLA                      Naima                                   CHU Tlemcen         
HAMDI Née.LEZZAR                             Selma                                     CHU Setif 
SAIDI                                                      Mahdia                                   CHU Batna 
BENAKLI                                                Malek                                      CPMS 
GRIFI                                                      Fatiha                                     CHU Annaba 
ZATLA                                                    Leila                                        CHU Oran                           



NEKKAL                                                 Mohamed Salim                      CHU Beni-Messous 
DJOUADI  épse.LAHLOU                      Khadidja                                  Santé Militaire 
BRADAI                                                  Mohamed                                CHU Blida 
RAMOUN                                               Mohamed                                CHU Beni-Messous 
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MECHAKRA                                          Salah                                         CHU Setif 
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TEBAIBIA                                              Amar                                         EPH Kouba 
BENMAIZA                                            Leila                                         CHU Annaba 
HAKEM                                                  Djenette                                   CHU Bab-El-Oued 
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CHERMAT                                             Rabha                                       CHU Setif 
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BELHADJ                                              Rachid                                    CHU Mustapha 
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 المؤرخ في 397يعدل القرار رقم  2011أكتوبر  19مؤرخ في قرار 
 ، الةي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة 2011ماي  17

 التقني لتطو ر اللغة العربيةالبحث العلمي و مركز 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28الموافـــق  1431 الثانيـــةجمـــادي  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
ديســمبر  14الموافــق  1412جمــادى الثانيــة  7المــؤرخ فــي  477-91بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم -

من إنشــاء مركــز البحــث العلمــي و التقنــي لتطــو ر اللغــة العربيــة، المعــدل و المــتمم، ال ســيما المتضــ، و 1991
 من ، 4المادة 

 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 ،1999نــوفمبر  16الموافــق  1420شــعبان  8المــؤرخ فــي  256-99تنفيــةي رقــم بمقتضــى المرســوم ال -
 التكنولوجي و تنظيمها و سيريا، المعدلمومية ةات الطابع العلمي و ة العيحدد كيفيات إنشاء المؤسسالةي 

 من ، 12و المتمم، ال سيما المادة  
مجلـس إدارة  ئمة اإلسـمية ألعضـاءالةي يحدد القا ،2011ماي  17المؤرخ في  397بمقتضى القرار رقم  -

 التقني لتطو ر اللغة العربية.مركز البحث العلمي و 

 

  يقـــــــــرر  
 

، و المـةكور أعـاله، كمـا 1120ماي  17المؤرخ في  397تعدل المادة األولى من القرار رقم :  المادة األولى
 يهتي : 

ــى : ــام المــادة  " المــادة األول ــا ألحك ــم مــن المرســوم ا 12تطبيق ــةي رق ــي  256-99لتنفي شــعبان  8المــؤرخ ف
المشــار إليــ  أعــاله، تحــدد القائمــة و  ، المعــدل والمــتمم1999نــوفمبر  16الموافــق  1420

 تطو ر اللغة العربية، كما يهتي:اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة مركز البحث العلمي و التقني ل
 ة :بالنسبة لممثلي مؤسسات الدول* 

 رئيسا،    التعليم العالي و البحث العلمي، ر السيد راشدي يحي، ممثل وز  -
 السيد بوعسلة عمر، ممثال عن وز ر الدفا  الوطني، -

 السيد زالقي جمال الدين، ممثال عن الوز ر المكلف بالمالية، -

 السيد معيوف راب ، ممثال عن الوز ر المكلف بالتربية الوطنية، -

 ل،السيد شباح السعدي، ممثال عن الوز ر المكلف باإلتصا -

 ، ممثال عن الوز ر المكلف بالتكو ن و التعليم المهنيين،ىالسيد براب  يحي -

 

 السيدة خلوت فتيحة، ممثلة عن المجمع الجزائري للغة العربية ". -



 " و الباقي بدون تغيير "
 شـر فـيالـةي ين البحث العلمي بتطبيق يةا القـرارن العام لوزارة التعليم العالي و : يكلف السيد األمي 02المـادة 

 .البحث العلميعليم العالي و ـلتلمية ـالنشرة الرس
 2011أكتوبر  19حرر بالجزائر في 

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                    

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  المؤرخ في  100عدل القرار رقم ي 2011أكتوبر  19مؤرخ في قرار  
 ، الةي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة 2011 مارس 29

 التقني حول المناطق القاحلةالبحث العلمي و مركز 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28وافـــق الم 1431 الثانيـــةجمـــادي  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
ديســمبر  14الموافــق  1412جمــادى الثانيــة  7المــؤرخ فــي  478-91بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم -

، و المتضمن إنشاء مركز البحث العلمي و التقني حول المنـاطق القاحلـة، المعـدل و المـتمم، ال سـيما 1991
 من ، 4المادة 

 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94وم التنفيةي رقم بمقتضى المرس -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 ،1999نــوفمبر  16الموافــق  1420شــعبان  8المــؤرخ فــي  256-99بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 التكنولوجي و تنظيمها و سيريا، المعدلطابع العلمي و ة العمومية ةات اليحدد كيفيات إنشاء المؤسسالةي 

 من ، 12المتمم، ال سيما المادة و  
الــةي يحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء مجلــس  ،2010مــارس  29المــؤرخ فــي  100بمقتضــى القــرار رقــم  -

 إدارة مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق القاحلة.
 

  يقـــــــــرر  
 

، و المـةكور أعـاله، 1020مـارس  29المـؤرخ فـي  100تعدل المـادة األولـى مـن القـرار رقـم :  المادة األولى
 كما يهتي : 

ــى : ــام المــادة  " المــادة األول ــا ألحك ــم  12تطبيق ــةي رق ــي  256-99مــن المرســوم التنفي شــعبان  8المــؤرخ ف
لقائمـة ، المعدل و المـتمم، و المشـار إليـ  أعـاله، تحـدد ا1999نوفمبر  16الموافق  1420

اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق القاحلة، كما يـهتي 
 : 

 ة :بالنسبة لممثلي مؤسسات الدول* 



 السيد سالمي مختار، ممثل وز ر التعليم العالي و البحث العلمي، رئيسا، -
 السيد يخلف الطاير، ممثال عن وز ر الدفا  الوطني، -

 ر، ممثال عن الوز ر المكلف بالمالية،السيد شاوش منصو  -

 السيد مجلد ميلود، ممثال عن الوز ر المكلف بالطاقة و المناجم، -

 السياحة،ف بالتهيئة العمرانية و البيئة و السيدة مز ان يمينة، ممثلة عن الوز ر المكل -

 السيد رجال نور الدين، ممثال عن الوز ر المكلف بالفالحة و التنمية الر فية، -

 بوخاري لخضر، ممثال عن الوز ر المكلف بالموارد المائية،السيد  -

 السيد بوخاري لخضر، ممثال عن المحافظة المسامية لتطو ر السهوب". -

 

 " و الباقي بدون تغيير "
 

 الةي ينشر في : يكلف السيد األمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتطبيق يةا القرار 02المـادة 
 .عليم العالي و البحث العلميـلتلمية ـرسالنشرة ال

 2011أكتوبر  19حرر بالجزائر في 
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                    
 ـــــــــــــــــــــــــ

  المؤرخ في  617القرار رقم  تممي 2011أكتوبر  25مؤرخ في قرار  
 يتضمن تهييل التكو ن في الطور الثالث من أجل الحصول، 2011 أكتوبر 02

 2012-2011على شهادة الدكتوراه و يحدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28الموافـــق  1431 لثانيـــةاجمـــادي  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
أوت  23الموافـــق  1424دى الثانيــة جمــا 24المــؤرخ فــي  279-03بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، المعدل و المتمم،م الجامعة و يحدد مها الةي ،2003
، 2005اوت  16الموافـق  1426رجـب عـام  11المـؤرخ فـي  299-05بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره،الةي يحدد مهام المركز الجامعي و 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
مـن يحدد تنظيم التكو ن في الطور الثالـث  الةي ،2009جو لية  28المؤرخ في  250بمقتضى القرار رقم  -

 أجل الحصول على شهادة الدكتوراه،



تضمن تهييـل التكـو ن فـي الطـور الثالـث مـن والم 2011أكتوبر  02المؤرخ في  617بمقتضى القرار رقم  -
 .2012-2011أجل الحصول على شهادة الدكتوراه و يحدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 

 

  يقـــــــــرر  
 

المــةكور و  2009جو ليــة  28المــؤرخ فــي  250مــن القــرار رقــم   02لمــادة تطبيقــا ألحــام ا:  المــادة األولــى
أعاله، يهدف يةا القرار إلى تهييل مؤسسات التعليم العالي لتنظيم التكـو ن فـي الطـور الثالـث 

 من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.
 يةا القرار.: تحدد قائمة المؤسسات و عدد المناصب المفتوحة لكل تخصص في ملحق  02المـادة 
مــع مراعــاة  هــا( ســنوات إبتــداء مــن تــار ك أو فتح03يؤيــل التكــو ن فــي الــدكتوراه لمــدة ثالثــة ) : 03المـــادة 

 المةكور اعاله،و   2009جو لية  28المؤرخ في  250من القرار  5أحكام المادة 
سســات المــةكورة فــي المؤ  مــديري البحــث و التكــو ن و مــديرة الدراســات لمــا بعــد التــدره و : تكلــف  04المـــادة 

عليم العـالي و ـلتـلمية ـالنشـرة الرسـ الةي ينشـر فـي ل فيما يخص ، بتنفية يةا القرارالملحق، ك
 .البحث العلمي

 2011أكتوبر  25حرر بالجزائر في 
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 حراوبيةرشيد                                                                     
 ـــــــــــــــــــــــــــــ                     

Formation de troisième cycle (Doctorat LMD) 
Année universitaire 20111/2012 

 
Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène (USTHB) 

 

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

 
 
 
 

ST 

Génie civil : Hydraulique KHARCHI Fattoum R 6 

Hydraulique: Hydraulique des 
surfaces 

BOUHADE Malek H 6 

Télécommunications et traitement 
de l'information 

CHIBANI Youcef H 29 

Chimie : Chimie du mdédicament FOUDIL CHERIF 
Yazid 

R 8 

Chimie : Analyse et contrôle CHELGHOUM 
Chabane 

H 12 

 

Université de Laghouat 
 

 

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

SEGC Etudes en Sciences Commerciales 
: Marketing 

ZID EL KHIR 
Miloud 

H 6 

 

Université de Blida 
 

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 



ouverts 

MI Informatique Décisionnelle OUKID KHOUAS 
Saliha 

Gel  

 

Université de Mentouri - Constantine 
 

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

 
 
 
 
 
 

SNV 

Biologie Animale : Biotechnologie, 
bilogie et environnement : physio-
toxicologie céllulaire 

 
LALAOUI Korichi 

 
H 

 
6 

Biologie Animale : Biotechnologie, 
bilogie et environnement : écologie 
microbienne 

 
SATA Dalila 

 
H 

 
6 

Biochimie-Microbiologie : 
Biotechnologie, biologie et 
environnement : Ecologie 
microbienne 

 
BENGUEDOUAR 
Ammar 

 
H 

 
2 

Biologie Végétale et Ecologie : 
Biotechnologie, bilogie et 
environnement : Bases biologiques 
de la production et biodiversité 
végétale 

 
 
BELARIBI Mostefa 

 
 

H 

 
 

3 

 
 
 

MI 

Informatique : 1- Système 
d'information et technologies Web 
SITW (05 postes), 2- Génie logiciel 
GL (05 postes), 3- Technologie de 
l'information et la communication 
STIC (05 postes), 4- Système 
distribués (05 postes) 

 
 
 
BOUFAIDA Z 

 
 
 

H 

 
 
 

20 

 
 
 
 

ST 

Electronique : Hyperfréquences et 
télélcommunications (02 postes), 2- 
Miroet nanotechnologies (05 
postes), 3- Systèmes, procédés et 
dispositif pour l'électronique 
médiclae (03 postes), 4-* Contrôle 
et traitement du signal (05 postes) 

 
 
 
LASSOUED S 

 
 
 

H 

15 

Anglais : Linguistique appliquée : 
Etude de langues appliquées 

HAROUNIE Z R 16 

 
LLE 

Français : 1- Littérature français et 
francophone (06 postes), 2- 
Analyse du discours 

BENACHOUR N R 10 

 

Université de Sétif 
  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

 
 
 

MI 

Sciences commerciales Marketing ZOUAOUI Moussa R 4 

Sciences de gestion : management 
des entreprises 

BOUHEZZA 
Mohamed 

R 4 

Sciences, finances et banques 
islamiques 

MELIANI Hakim R 6 

Université de Batna 
  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 



ouverts 

MI Français : langue et littératures 
francophones (LLE) 

METATHA 
Mohamed El Kamel 

R 12 

 

Université de Biskra 
  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

 
SEGC 

Sciences économiques : Sciences 
économique et gestion des 
entreprises 

GHOUFI 
Abdelhamid 

 
R 

 
40 

 

Université de Ouargla 
  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

SEGC Sciences commerciales : Etudes 
finacières et économiques 

DADENE 
Abdelghani 

Gel  

 
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran (USTO) 

  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

MI Informatique BENYETTOU  
Abdelkader 

H 30 

SM Physique HIADSI Saïd H 34 

ST Génie mécanique : productique BOUALEM 
Noureddine 

R 8 

 
Université de Sidi Bel Abbès 

  

Domaine Intitulé du Doctorat Responsable Type Postes 
ouverts 

 
MI 

Mathématiques : Calcul 
stochastique – Statistique et 
applications 

 
LAKSACI Ali 

H 4 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 13م يعدل القرار رق 2011أكتوبر  30مؤرخ في قرار 
 الةي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس 2009فيفري  4في 

 علمي و التقني لتطو ر اللغة العربيةلمركز البحث الالعلمي 
           

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ماي  28الموافق  1431جمادى الثانية  14المؤرخ في  149-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
ديسمبر  14الموافق  1412دى الثانية جما 7المؤرخ في  477-91بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم -

 ، و المتضمن إنشاء مركز البحث العلمي و التقني لتطو ر اللغة العربية، المعدل و المتمم، 1991



 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 لعلمي،الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث ا

 ،1999نوفمبر  16الموافق  1420شعبان  8المؤرخ في  256-99بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 مومية ةات الطابع العلمي و التكنولوجي و تنظيمها و سيريا، المعدل الةي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة الع

 من ، 20المتمم، ال سيما المادة و 
، الةي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس 2009فيفري  4المؤرخ في  13بمقتضى القرار رقم و -

 .العلمي لمركز البحث العلمي و التقني لتطو ر اللغة العربية
 

 يقـــــــــرر 
 

 المةكور أعاله،و  2009فيفري  4المؤرخ في  13تعدل المادة األولى من القرار رقم :  المادة األولى
 و تحرر كما يهتي : 

نــوفمبر  16المــؤرخ فــي  256-99مــن المرســوم التنفيــةي رقــم  20لمــادة األحكــام اطبيقــا " المــادة األولــى : ت
المــةكور أعــاله، تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجلــس العلمــي و   ، المعــدل و المــتمم1999

 لمركز البحث العلمي و التقني لتطو ر اللغة العربية كما يهتي :
 : بالنسبة لباحثي المركز

 يساشر ف مر بعي ، رئ -
 الطاير ميلة -

 مهنية قرتي -

 عبد الحميد بورايو -

 كمال فرات -

 صليحة مكي -

 كر م لحمر -

 بومعراف آسيا " -

 

 " و الباقي بدو تغيير "
 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرس: ينشر يةا القرار في النشرة ال 02المـادة 
 2011 أكتوبر 30حرر بالجزائر في    

 لميوالبحث الع وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 
 
 
 
 
 



 البرنامج البيداووجي للسنة األولىيحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 من الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للري 

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 1999أبر ــل ســنة  4الموافــق  1419ةي الحجــة عــام  18المــؤرخ فــي  05-99 رقــم بمقتضــى القــانون  -
 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،و 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 مة،، والمتضمن تعيين أعضاء الحكو 2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

، 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  217-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 العليا للري إلى مدرسة خاره الجامعة، المتضمن تحو ل المدرسة الوطنية

 ،2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،

 

   يقـــــــــرر  
 

أعاله، يحدد يةا القرار البرنامج البيـداووجي المةكور  05 -99 القانون رقم من  16وفقا للمادة :  المادة األولى
 ق يةا القرار.لللسنة األولى من الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للري، وفقا لمح

: يكلف مدير التكو ن العالي و مدير المدرسة الوطنية العليـا للـري، كـل فيمـا يخصـ ، بتطبيـق يـةا  02المـادة 
 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسر الةي ينشر في النشرة الالقرا

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــ

 اغوجي للسنة األولى من ملحق البرنامج البيد
 الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا للري

 
 :1السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 18 13 0،185  0،38 0،60 0،87 1و ت أ 

 7 5 0،79  0،16 0،21 0،42 ري عام



 6 4 0،54  0،12 5،19 0،22 ميكانيك األوساح المتواصلة

 6 4 0،52  0،10 5،19 0،22 ميكانيك تطبيقية

  وحدات التعليم المنهجية
 8 12 0،172  0،22 5،70 5،79 1و ت م 

 2 3 0،30   0،15 0،15 الجيوديز ا

 2 3 0،39   0،18 0،21 ييدرولوجيا

 2 3 0،50  0،8 5،19 0،22 ييدروجيولوجيا-جبولوجيا

 2 3 0،53  0،14 0،18 0،21 علم التربة الزراعية

  وحدات التعليم اإلستكشافية
 4 6 0،51 0،51    1 و ت إ

 2 2 0،21 0،21    تربص الجيوديز ا

 –تربص جيولوجيا 
 ييدروجيوولجيا

   0،15 0،15 2 1 

 1 2 0،15 0،15    تربص ييدرولوجيا

 30 31 0،408 0،408 0،60 5،130 5،166 1مجمو  السداسي س 
 

 

 :2السداسي س 
 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 18 14 0،192  0،54 5،58 5،79 2و ت أ 

 6 5 0،60  0،18 5،19 0،22 ري تطبيقي

 5 4 0،50  0،8 5،19 0،22 1خرسانة 

 5 4 0،64  0،22 5،19 0،22 1ميكانيك األتربة 

 2 1 0،18  0،6  0،12 أداتية و تقنيات القياسات

  وحدات التعليم المنهجية
 6 8 0،92  0،8 0،39 0،45 2و ت م 

 2 3 0،31   0،15 5،16 يياكل معدنية

 2 3 0،21   0،9 0،21 ضبط التدفقات

 2 2 5،39  0،8 0،15 5،16 إلكتروتقني

  وحدات التعليم األفقية



 3 6 0،63   0،63  1و ت إ ف 

 1 2 0،21   0،21  1لغة إنجليز ة 

 1 2 0،21   0،21  تغبير كتاب و شفهي

 1 2 0،21   0،21  علم  البيئة و المحيط

  إلستكشافيةوحدات التعليم ا
 3 4 0،42    0،42 2و ت إ 

 3 4 0،42    0،42 يندسة و مهن المياه

 30 32 0،389  0،62 5،160 5،166 2مجمو  السداسي س 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 البرنامج البيداووجي للسنة األولىيحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 لألشغال العموميةا من الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العلي

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 1999بر ــل ســنةا 4الموافــق  1419عــام  ةي الحجــة 18المــؤرخ فــي  99-05رقــم  القــانون بمقتضــى  -
 ،،المعدل و المتممالمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العاليو 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11فــي المــؤرخ  218-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن تحو ل المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية  إلى مدرسة خاره الجامعة،و 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 الماستر و شهادة الدكتوراه،المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة و 
 

   ــــرر يقـــ 
 

ـــى   ـــا للمـــادة :  المـــادة األول ـــم  16وفق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99مـــن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
البيداووجي للسنة األولـى مـن الطـور الثـاني بالمدرسـة الوطنيـة العليـا لألشـغال العموميـة، وفقـا 

 حق يةا القرار.للم
و مدير المدرسة الوطنية العليا لألشـغال العموميـة،  في مرحلة التدره يكلف مدير التكو ن العالي : 02المـادة 

 كل فيما 
 

 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسيخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة ال             



 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 العلمي والبحث وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور 

 لألشغال العمومية  الثاني بالمدرسة الوطنية العليا 

 : 1السداسي س 
 

 
 وحدة التعليم  و ت

  م الساعي السداسي )ساعات(الحج
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 10 0،105  0،10 0،45 0،45 1و ت أ 

 3 4 0،35   0،20 0،15 ميكانيك األوساح المتواصلة

 2 3 0،35  0،5 0،15 0،15 ميكانيك السوائل

 3 3 0،35  0،5 0،15 0،15 1ك التربة ميكاني

 9 11 0،115  0،9 0،53 0،53 2و ت أ 

 3 4 0،35  ،0 0،15 0،20 1 مقاومة المواد

 3 4 0،40  0،5 0،20 0،15 1يياكل 

 3 3 0،40  0،4 0،18 0،18 1تحليل رقمي 

  وحدات التعليم المنهجية
 6 8 0،75  0،10 0،15 0،20 1و ت م 

 2 3 0،15    0،15 طرق عامة للبناء

 2 3 0،30  0،10  0،20 جيولوجيا تطبيقية

 2 2 0،30  0،15  0،15 الفيز اء الكيميائية للمواد

 4 4 0،45  0،15  0،30 2و ت م 

 2 2 0،20    0،20 تهيئة عمرانية

 2 2 0،25  0،15  0،10 طبوورافيا

  وحدات التعليم اإلستكشافية
 3 3 0،35    0،35 1 و ت إ

 2 2 0،15    0،15 1 لتقى م

 1 1 0،20    0،20 1لغات حية 

 30 36 0،375  0،59 5،103 0،213 1مجمو  السداسي س 
 : 2السداسي س 

 



 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  األساسيةوحدات التعليم 
 8 10 0،105  0،10 0،50 0،45 3و ت أ 

 3 4 0،35   0،20 0،15 2ميكانيك األوساح المتواصلة

 2 3 0،35  0،5 0،15 0،15 2ميكانيك السوائل 

 3 3 0،35  0،5 0،15 0،15 2ميكانيك التربة 

 9 11 0،115  0،9 0،53 0،53 4و ت أ 

 3 4 0،35   0،15 0،20 2 مقاومة المواد

 3 4 0،40  0،5 0،20 0،15 2اكل يي

 3 3 0،3540  0،4 0،18 0،18 2تحليل رقمي 

  وحدات التعليم المنهجية
 7 7 0،80  0،13 0،20 0،47 3و ت م 

 3 3 0،30  0،10 0،5 0،15 طرق تجر بية في الفيز اء

 2 2 0،30  0،3 0،15 0،12 صوتيات

 2 2 0،20    0،20 طرق و شبكات مختلفة

  تعليم اإلستكشافيةوحدات ال
 6 6 0،40    0،40 2 و ت إ

 2 2 0،20    0،20 2 ملتقى 

 2 2 0،20     0،20 2لغات حية 

 2 2      يوم( 20إلى  15تربص )

 30 34 0،340  0،32 0،123 0،185 2مجمو  السداسي س 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 

 يداووجي للسنة األولىالبرنامج البيحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 المتعددة التقنياتمن الطور الثاني بالمدرسة الوطنية 

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 1999 أبر ــل ســنة 4الموافــق  1419عــام ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99رقــم  القــانون بمقتضــى  -
 لمتمم،المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي،المعدل و او 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010



 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 ث العلمي،الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البح

 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  215-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن تحو ل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خاره الجامعة،و 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 ظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،المتضمن نو 
 

 يقـــــــــرر
 

ـــى ـــا:  المـــادة األول ـــم  16للمـــادة  تطبيق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99مـــن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
حـق لات، وفقـا لمالبيداووجي للسنة األولى من الطور الثـاني بالمدرسـة الوطنيـة المتعـددة التقنيـ

 يةا القرار.
و مـدير المدرسـة الوطنيـة المتعـددة التقنيـات، كـل  فـي مرحلـة التـدره : يكلف مدير التكو ن العـالي 02المـادة 

 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسفيما يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة ال
 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي عليم العاليوز ر الت
 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور الثاني

 المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية هندسة كهربائية  -

 : 1السداسي س 
 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 9 9 0،228 0،36 0،48 0،72 0،72 1و ت أ 

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 1اإللكترونيك التناظر ة 

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 1رقمية األنظمة ال

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 معالجة اإلشارة

 6 6 0،120 0،16 0،8 0،48 0،48 2و ت أ 

 3 3 0،56 0،8  0،24 0،24 الكهرومغناطيسية و الموجات

الدرات الكهربائية 
 والمغناطيسية 

0،24 0،24 0،8 0،8 0،64 3 3 

 5 5 0،104 0،16 0،16  0،72 3و ت أ 



 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 نظر ة األنظمة

النظم المتحكم فيها والمستمرة 
 الخطية

0،48  0،16 0،8 0،72 5،3 5،3 

  وحدات التعليم المنهجية

 5 5 0،96 0،16   0،48 1و ت م 

 5،2 5،2 0،48 0،8   0،24 تقنيات القياسات

 5،2 5،2 0،48 0،8   0،24 النظم المتحم فيها

  دات التعليم األفقيةوح

 3 3 0،56 0،8   0،48 1و ت أ ف 

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 إنجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 الملكية الفكر ة

  وحدات التعليم اإلستكشافية
 2 2      1 و ت إ

 2 2      1تربص 

 30 30 0،604 0،92 0،104 0،120 0،288 1مجمو  السداسي س 
 

 : 2السداسي س 
 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 6 6 0،144 0،16 0،32 0،48 0،48 4و ت أ 

 3 3 0،72 0،8 0،16 0،24 0،24 2اإللكترونيك التناظر ة 

 3 3 0،72 0،8 0،16 0،24 0،24 2األنظمة الرقمية 

 6 6 0،144 0،24 0،24 0،48 0،48 5و ت أ 

 3 3 0،68 0،12 0،8 0،24 0،24 المحوالت الكهرومغناطيسية 

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24  1إلكترونيك القدرة 

 7 7 0،140 0،20 0،24  0،96 6و ت أ 

 5،3 5،3 0،68 0،12 0،8  0،48 نظم متحكم فيها بعينات

التحليل و التكم في فضاء 
 الحالة

0،48  0،16 0،8 0،72 5،3 5،3 

 0،24 وحدات التعليم المنهجية



 4 4 0،88 0،16 0،24  0،48 2و ت م 

 2 2 0،48 0،8 0،16  0،24 لغات البرمجة

 2 2 0،40 0،8 0،8  0،24 اداتية

 0،24 وحدات التعليم األفقية

 3 3 0،56 0،8                              0،48 2و ت أ ف 

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 إنجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 تقييس

 0،24 وحدات التعليم اإلستكشافية

 4 4 0،28 0،4   0،24  2و ت إ

 2 2 0،28 0،4   0،24 ميكانيك تطبيقية وطاقويات

 2 2      2تربص 

 30 30 0،600 0،88 0،104 0،96 0،312 2السداسي س  مجمو 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور الثاني

 المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية  هندسة مدنية ، هندسة منجمية، ري  

 
 : 1السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  ي السداسي )ساعات(الحجم الساع
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 6 6 0،120 0،24 0،48  0،48 1و ت أ 

 3 3 0،60 0،12 0،24  0،24 جيولوجيا عامة

 3 3 0،60 0،12 0،24  0،24 طبوورافيا

 9 9 0،196 0،36 0،16 0،72 0،72 2و ت أ 

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 مقاومة المواد

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 ميكانيك األوساح المستمرة

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 ميكانيك الموانع

 5 5 0،136 0،24 0،16 0،24 0،72 3و ت أ 

                                                                                      0،12 0،16  0،48 مدخل إلى الجيوتقنية
0،76 

3 3 

 2 2 0،60 0،12 0،24 0،24 0،24 ييدروجيولوجيا

 2 2 0،60 0،12 0،24  0،24 4و ت م 



 2 2 0،60 0،12   0،24 مواد البناء

  وحدات التعليم المنهجية

 3 3 0،60 0،12 0،24 0،24 0،24 1و ت م 

 3 3 0،60 0،12 0،24 0،24 0،24 1تحليل رقمي 

  وحدات التعليم األفقية
 3 3 0،64 0،16   0،48 1و ت أ ف

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 1إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 الملكية الفكر ة

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      1و ت إ 

تربصات في المؤسسة، ز ارة 
 ةالمواقع الصناعي

     2 2 

 30 30 0،636 0،124 0،104 0،120 0،288 1مجمو  السداسي س 

 
 : هندسة مدنية 2السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 5،6 5،6 0،140 0،20 0،48 0،24 0،48 5و ت أ 

 5،3 5،3 0،84 0،12 0،24 0،24 0،24 أسس و يياكل الدعم

 3 3 0،56 0،8 0،24  0،24 2طبوورافيا 

 5،6 5،6 0،140 0،20 0،24 0،48 0،48 6و ت أ 

 3 3 0،56 0،8  0،24 0،24 2ميكانيك األوساح المستمرة 

 5،3 5،3 0،84 0،12 0،24 0،24 0،24 2 مقاومة المواد

 6 6 0،112 0،16 0،48  0،48 4و ت أ 

 3 3 0،56 0،8 0،24  0،24 2مواد البناء 

 3 3 0،56 0،8 0،24  0،24 تكنولوجيا الخرسانة

  وحدات التعليم المنهجية

 6 6 0،140 0،20 0،24 0،24 0،72 2و ت م 

 3 3 0،56 0،8  0،24 0،24 2تحليل رقمي 

 3 3 0،84 0،12   0،48 كهرباء عامة



  وحدات التعليم األفقية
 3 3 0،56 0،8   0،48 2و ت أ ف

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،28 0،4   0،24 تقييس

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      2و ت إ 

 2 2      تربصات و ز ارات

 30 30 0،588 0،84 0،144 0،96 0،264 2مجمو  السداسي س 

 
 : هندسة منجمية 2السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 8 0،180 0،36 0،72 0،24 0،72 5و ت أ 

 3 3 0،60 0،12 0،24 0،24 0،24 علم المعادن

 3 3 0،60  0،24  0،24 علم الصخور

 2 2 0،60 0،12 0،24  0،24 مس  المناجم

 9 9 0،204 0،12 0،24 0،72 0،72 6و ت أ 

 3 3 0،60 0،36  0،24 0،24 2ميكانيك األوساح المستمرة 

 3 3 0،68 0،12 0،8 0،24 0،24 2 مقاومة المواد

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 2جيوتقنية 

 2 2 0،64 0،16   0،48 7و ت أ 

 2 2 0،64 0،16   0،48 كهرباء و كهروتقنية تطبيقية

 0،60     وحدات التعليم المنهجية

 6 6 0،120 0،24  0،48 0،48 2و ت م 

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 2تحليل رقمي 

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 علم البلوة

 0،76     وحدات التعليم األفقية

 3 3 0،64 0،16   0،48 2و ت أ ف

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 تقييس



  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      2و ت إ 

 2 2      تربصات و ز ارات

 30 30 0،632 0،128 0،96 0،120 0،288 2مجمو  السداسي س 

 
 : ري 2السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 10 10 0،212 0،36 0،8 0،72 0،96 5و ت أ 

 4 4 0،84 0،12  0،24 0،48 1ييدرولوجيا عامة 

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 ري باطني

خرسانة تكنولوجيا الخرسانة و 
 مسلحة

0،24 0،24 0،8 0،12 0،68 3 3 

 7 7 0،152 0،24 0،32 0،48 0،48 6و ت أ 

 3 3 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 ميكانيك األتربة

 4 4 0،76 0،12 0،16 0،24 0،24 ييدروديناميكية تحت الحمولة

 0،60     وحدات التعليم المنهجية

 5 5 0،96 0،24  0،48 0،48 2و ت م 

 3 3 0،60 0،12  0،24 0،24 2تحليل رقمي 

تكنولوجيا المجاري و تجهيزات 
 ر وية

0،24 0،24  0،12 0،60 2 2 

 0،76     وحدات التعليم األفقية

 6 6 0،128 0،16 0،16  0،96 2و ت أ ف

 3 3 0،72 0،8 0،16  0،48 كهرباء و إلكترونيك تطبيقية

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 2لمية و تقنية إنجليز ة ع

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 تقييس

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      2و ت إ 

تربصات في المؤسسة، 
 ز ارات المواقع الصناعية

     2 2 



 30 30 0،588 0،100 0،56 0،144 0،288 2مجمو  السداسي س 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 حق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور الثانيمل

 المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية  هندسة الطرائق 

 
 :1السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  ساسيةوحدات التعليم األ
 12 12 0،248 0،48 0،56 0،72 0،72 1و ت أ 

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 حركية كيميائية

 4 4 0،72 0،16 0،8 0،24 0،24 1ترموديناميك 

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 1الكهروكيمياء 

 8 8 0،184 0،32 0،32 0،48 0،72 2و ت أ 

 4 4 0،96 0،16 0،8 0،24 0،48 كيمياء عضوية

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 كيمياء ال عضوية

  وحدات التعليم المنهجية

 5 5 0،112 0،32 0،8 0،24 0،48 1و ت م 

 2 2 0،48 0،16 0،8  0،24 1كهرباء تطبيقية 

 3 3 0،64 0،16  0،24 0،24 كيمياء ال عضوية

  وحدات التعليم األفقية
 3 3 0،80 0،32   0،48 1و ت أ ف

 5،1 5،1 0،40 0،16   0،24 1إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،40 0،16   0،24 الملكية الفكر ة

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      1و ت إ 

تربصات في المؤسسة، ز ارة 
 1المواقع 

     2 2 

 30 30 0،624 0،144 0،96 0،144 0،240 1مجمو  السداسي س 

 
 : 2السداسي س 

 



 
 دة التعليم  و توح

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 12 12 0،264 0،48 0،72 0،72 0،72 3و ت أ 

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 حركية كيميائية

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 2ترموديناميك 

 4 4 0،88 0،16 0،24 0،24 0،24 2الكهروكيمياء 

  وحدات التعليم المنهجية

 5 5 0،112 0،32 0،8 0،24 0،48 2و ت م 

 2 2 0،48 0،16 0،8  0،24 2كهرباء تطبيقية 

 3 3 0،64 0،16  0،24 0،24 2ر اضيات تطبيقية 

  وحدات التعليم األفقية
 3 3 0،80 0،32   0،48 2 و ت أ ف

 5،1 5،1 0،40 0،16   0،24 2إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،40 0،16   0،24 تقييس

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 10 10 0،184 0،32 0،32 0،72 0،72 2و ت إ 

 4 4 0،104 0،16 0،16 0،24 0،48 إنتقال الماددة 

 4 4 0،80 0،16 0،16 0،24 0،24 ميكانيك الموانع

تربصـات فـي المؤسسـة، ز ــارة 
 2المواقع 

     2 2 

 30 30 0،640 0،144 0،112 0،144 0،240 2مجمو  السداسي س 

 
 
 
 
 

 
 ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور الثاني

 المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية  هندسة صناعية 

 :1السداسي س 
 

 

   السداسي )ساعات( الحجم الساعي 



أعمال  دروس وحدة التعليم  و ت
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 األرصدة المعامالت المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 5،8 5،8 0،172 0،40 0،12 0،48 0،72 1و ت أ 

برمجة خطية و برمجة 
 باألعداد التامة

0،48 0،24 0،12 0،24 0،108 5،4 5،4 

 4 4 0،64 0،16 0،12 0،24 0،24 نظر ة المحنيات

 7 7 0،188 0،32 0،12 0،48 0،96 2و ت أ 

 5،3 5،3 0،88 0،16  0،24 0،48 حرار ة و يندسة كيميائية

إلكترونيك و الكهروتقني 
 تطبيقي

0،48 0،24 0،12 0،16 0،100 5،3 5،3 

  وحدات التعليم المنهجية

 8 8 0،160 0،40 0،36 0،36 0،48 1و ت م 

 3 3 0،64 0،16 0،12 0،12 0،24 تحليل المعطيات

 5 5 0،96 0،24 0،24 0،24 0،24 خوارزمية و برمجة

 3 3 0،64 0،16   0،48 1و ت أ ف

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 1إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 تقييس

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 5،3 5،3 0،40 0،16   0،24 1و ت إ 

 5،1 5،1 0،40 0،16   0،24 المؤسسةمعرفة 

تربصـات فـي المؤسسـة، ز ــارة 
 1المواقع 

     2 2 

 30 30 0،624 0،144 0،60 0،132 0،288 1مجمو  السداسي س 
 

 
 
 
 

 : 2السداسي س 

 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

مال أع
 أخرى 

 المجمو 



  وحدات التعليم األساسية
 8 8 0،160 0،40  0،48 0،72 3و ت أ 

 5،4 5،4 0،96 0،24  0،24 0،48 برمجة ر اضية

 5،3 5،3 0،64 0،16  0،24 0،24 األفضلية في الشبكات

 7 7 0،176 0،32  0،48 0،96 4و ت أ 

 5،3 5،3 0،88 0،16  0،24 0،48 بناءات مدنية و ميكانيكية

 5،3 5،3 0،88 0،16  0،24 0،48 آلية

  وحدات التعليم المنهجية

 10 10 0،204 0،48 0،24 0،60 0،48 2و ت م 

 3 3 0،64 0،16  0،24 0،24 المصداقية

معلوماتية و برمجة : مفاييم 
 متقدمة

0،24 0،12 0،24 0،24 0،96 5 5 

مدخل إلى المحاسبة في 
 المؤسسة

0،24   0،8 0،44 2 2 

  وحدات التعليم األفقية

 3 3 0،64 0،16   0،48 2و ت أ ف 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 2إنجليز ة علمية تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 الملكية الفكر ة

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2      2و ت إ 

 2 2      2تربص في المؤسسة 

 30 30 0،604 0،136 0،24 0،156 0،288 2مجمو  السداسي س 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى من الطور الثاني

 المتعددة التقنياتبالمدرسة الوطنية  هندسة المواد  
 

 : 1السداسي س
 

   الحجم الساعي السداسي )ساعات( 



أعمال  دروس وحدة التعليم  و ت
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 ى أخر 

 األرصدة المعامالت المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 8 0،176 0،16 0،64 0،48 0،48 1و ت أ 

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،32 0،24 ترموديناميك عامة

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،32 0،24 ميكانيك الموانع

 7 7 0،144 0،16 0،32 0،48 0،48 2و ت أ 

ميكانيك األوساح المستمرة 
 الموادو 

0،24 0،24  0،8 0،56 3 3 

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 ييكلة المعادن

  وحدات التعليم المنهجية

 8 8 0،160 0،16 0،32 0،64 0،48 1و ت م 

 5،4 5،4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 تحليل رقمي تطبيقي

 5،3 5،3 0،72 0،8  0،40 0،24 تكنولوجيا البناء الميكانيكي

  وحدات التعليم األفقية

 3 3 0،64 0،16   0،48 1و ت أ ف

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 1إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 الملكية الفكر ة

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 4 4 0،40 0،8 0،8  0،24 1و ت إ 

 2 2 0،40 0،8 0،8  0،24 الكهروتقنية التطبيقية

 2 2      1تربص وز ارة المصانع 

 30 30 0،584 0،72 0،136 0،160 0،216 1السداسي س  مجمو 
 

 : 2السداسي س 
 

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 7 7 0،144 0،16 0،32 0،48 0،48 3و ت أ 

 3 3 0،56 0،8  0،24 0،24 ديناميك إحصائيةترمو 

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 إنتقال الحرارة و الكتلة



 8 8 0،176 0،16 0،64 0،48 0،48 4و ت أ 

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 علوم المواد المعدنية

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 طرق العناصر المنتهية

  وحدات التعليم المنهجية

 8 8 0،160 0،16 0،48 0،48 0،48 2و ت م 

 4 4 0،88 0،8 0،32 0،24 0،24 مقاومة المواد

 4 4 0،72 0،8 0،16 0،24 0،24 طرق تصنيع و تشكيل المواد

  وحدات التعليم األفقية

 3 3 0،64 0،16   0،48 2 و ت أ ف

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 2إجليز ة علمية و تقنية 

 5،1 5،1 0،32 0،8   0،24 تقييس

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 4 4 0،40 0،8 0،8  0،24 2و ت إ 

 2 2 0،40 0،8 0،8  0،24 الكهرونيك تطبيقي

 2 2      2تربص وز ارة المصانع 

 30 30 0،584 0،72 0،152 0،144 0،216 2مجمو  السداسي س 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 سنتي القسم البرنامج البيداووجي ليحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 العليا لإلعالم اآلليبالمدرسة الوطنية  التحضيري المدمج

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
لمتضــمن او  1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 لعالي، المعدل و المتمم،القانون التوجيهي للتعليم ا
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 ليم العالي و البحث العلمي،الةي يحدد صالحيات وز ر التع
 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  220-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن تحو ل المعهد الوطني للتكو ن في اإلعالم اآللي إلى مدرسة خاره الجامعة،و 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
 

   يقـــــــــرر  



 

ـــى ـــا:  المـــادة األول ـــم  16للمـــادة  تطبيق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99مـــن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
حـق لسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي، وفقا لمالبيداووجي للسنة األولى من الطور الثاني بالمدر 

 يةا القرار.
و مدير المدرسة الوطنية العليـا لإلعـالم اآللـي، كـل  في مرحلة التدره : يكلف مدير التكو ن العالي 02المـادة 

 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسفيما يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة ال
 2011 نوفمبر 03جزائر في حرر بال   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم تحضيريملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى 

 عالم اآلليالعليا لإلبالمدرسة الوطنية  مدمج  
 

 : 1السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 14 12 0،210  0،45 0،75 0،90 1و ت أ 

الخوارزميات و بنية البيانات 
 الساكنة

0،30 0،30 0،30  0،90 5 6 

 5 4 0،75   0،30 0،45 1معمار ة الحواسيب 

 3 3 0،45  0،15 0،15 0،15 1مدخل إلى نظم التشغيل 

 13 11 0،195   0،105 0،90 2و ت أ 

 6 5 0،90   0،45 0،45 1التحليل الر اضي 

 3 3 0،45   0،30 0،15 1الجبر 

 4 3 0،60   0،30 0،30 3و ت الكهرباءأ 

  ات التعليم األفقيةوحد

 2 2 0،30   0،30   1و ت أ ف 

 2 2 0،30   0،30  تقنيات التعبير الكتابي

  وحدات التعليم اإلستكشافية
 1 1 0،15  0،15   1 و ت إ

 1 1 0،15  0،15   مكتبية و الواب



 30 26 0،450  0،60 0،210 0،280 1مجمو  السداسي س 
 

 : 2السداسي س 
   

 
 يم  و توحدة التعل

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 9 8 0،135  0،45 0،45 0،45 3و ت أ 

الخوارزميات و بنية المعطيات 
 الديناميكية

0،30 0،30 0،30  0،90 5 6 

 10 3 0،45  0،15 0،15 0،15 2يل مدخل إلى نظم التشغ

 6 8 0،150   0،75 0،75 4و ت أ 

 4 5 0،90   0،45 0،45 2التحليل الر اضي 

  3 0،45   0،30 0،30 2الجبر 

  وحدات التعليم المنهجية

 7 7 0،105   0،60 0،45 1و ت م 

 3 3 0،45   0،30 0،15 ميكانيك النقطة المادية

 4 4 0،60   0،30 0،30 1أساسيات اإللكترونيك 

  وحدات التعليم األفقية

 4 4 0،60   0،60   2و ت أ ف 

 2 2 0،30   0،30  تقنيات التعبير الشفوي 

 2 2 0،30  0،15 0،60  1لغة إنجليز ة 

 30 27 0،450  0،45 0،240 0،165 2مجمو  السداسي س 
 

 
 
 
 

 قسم تحضيري الثاتيةملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 

 العليا لإلعالم اآلليبالمدرسة الوطنية  مدمج  

 : 3السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
 المجمو أعمال أعمال أعمال  دروس األرصدة



 أخرى  تطبيقية موجهة
  وحدات التعليم األساسية

 8 8 0،120  0،30 0،30 0،60 5و ت أ 

 4 4 0،60  0،15 0،15 0،30 و بنية البيانات بنية الملفات

 4 4 0،60  0،15 0،15 0،30 2معمار ة الحواسيب 

 9 8 0،135   0،75 0،60 6و ت أ 

 6 5 0،90   0،45 0،45 3التحليل الر اضي 

 3 3 0،45   0،30 0،15 3الجبر 

  وحدات التعليم المنهجية

 8 8 0،120   0،60 0،60 2و ت م 

 4 4 0،60   0،30 0،30 2لكترونيك أساسيات اإل 

 4 4 0،60   0،30 0،30 1اإلحتماالت و اإلحصاء 

  وحدات التعليم األفقية

 2 2 0،30   0،30   3و ت أ ف 

 2 2 0،30   0،30  2لغة إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 3 2 0،450    0،450 2و ت إ 

 3 2 0،450    0،450 إقتصاد المؤسسات

 30 28 0،450  0،30 0،195 0،255 3مجمو  السداسي س 
 

 : 4السداسي س 
 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 7 7 0،105  0،15 0،45 0،45 7و ت أ 

 4 4 0،60  0،15 0،15 0،30 جة الموجهة للكياناتالبرم

 3 3 0،45   0،30 0،15 مدخل إلى أنظمة المعلومات

 13 12 0،195   0،105 0،90 8و ت أ 

 6 5 0،90   0،45 0،45 4التحليل الر اضي 

 4 4 0،60   0،30 0،30 المنطق الر اضي

 3 3 0،45   0،30 0،15البصر ات و الموجات 



 الكهرومغناطيسية
  وحدات التعليم المنهجية

 4 4 0،60  0،60   3و ت م 

 4 4 0،60  0،60   مشرو  متعدد التخصصات

 4 4 0،60   0،30 0،30 4و ت م 

 4 4 0،60   0،30 0،30 2اإلحتماالت و اإلحصاء 

  وحدات التعليم األفقية

 2 2 0،30   0،30   4و ت أ ف 

 2 2 0،30   0،30  3لغة إنجليز ة 

 30 29 0،450  0،75 0،210 0،165 4مجمو  السداسي س 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 األولى  للسنة البرنامج البيداووجييحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 من الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99القــانون رقــم بمقتضــى  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94رسوم التنفيةي رقم بمقتضى الم -

 3الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  220-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 م اآللي إلى مدرسة خاره الجامعة،المتضمن تحو ل المعهد الوطني للتكو ن في اإلعالو 
  2008أوت  19الموافق  1429شعبان  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 
 
 
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
 

   يقـــــــــرر  
 

ـــى ـــا:  المـــادة األول ـــم مـــ 16للمـــادة  نطبيق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99ن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
حـق لالبيداووجي للسنة األولى من الطور الثاني بالمدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي، وفقا لم

 يةا القرار.



لـي، كـل و مدير المدرسة الوطنية العليـا لإلعـالم اآل في مرحلة التدره : يكلف مدير التكو ن العالي 02المـادة 
 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسفيما يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة ال

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــ

 من الطور ملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى 

 العليا لإلعالم اآلليبالمدرسة الوطنية الثاني 

 :1السداسي س 
  

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  التعليم األساسيةوحدات 
 9 9 0،135  0،30 0،30 0،75 1و ت أ 

 5 5 0،75  0،15 0،15 0،45 1نظام التشغيل 

 4 4 0،60  0،15 0،15 0،30 1الشبكات 

 9 9 0،135  0،40 0،35 0،60 2و ت أ 

 5 5 0،75  0،30 0،15 0،30 مدخل إلى يندسة البرمجيات

نظر ة لغات البرمجة و 
 تطبيقاتها 

0،30 0،20 0،10  0،60 4 4 

  وحدات التعليم المنهجية

 10 10 0،150   0،60 0،90 1و ت م 

 4 4 0،60   0،30 0،30 التحليل العددي

بحث عملياتي : منحنيات 
 خوارزمياتو 

0،30 0،15   0،45 3 3 

 3 3 0،45   0،15 0،30 تحليل المنظمات

  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،30   0،30  1 و ت أ ف

 2 2 0،30   0،30  1لغة إنجليز ة 

 30 30 0،450  0،70 0،155 0،225 1مجمو  السداسي س 
 
 

 :2 السداسي س
   

   الحجم الساعي السداسي )ساعات( 



أعمال  دروس وحدة التعليم  و ت
 موجهة

أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 األرصدة المعامالت المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 11 11 0،165  0،30 0،60 0،75 3و ت أ 

 4 4 0،60  0،15 0،15 0،30 2نظام التشغيل 

 3 3 0،45  0،15 0،15 0،15 2الشبكات 

 4 4 0،60   0،30 0،30 معمار ة

 10 10 0،150  0،45 0،45 0،60 4و ت أ 

منهدية تحليل و تصميم 
 أنظمة المعلومات

0،30 0،30 0،15  0،75 5 5 

 5 5 0،75  0،30 0،15 0،30 قواعد البيانات

  وحدات التعليم المنهجية

 7 7 0،105  0،45 0،30 0،30 2و ت م 

 1 1 0،15    0،15 مدخل إلى أمن المعلوماتية

 3 3 0،45   0،30 0،15 إدارة المشار ع

 3 3 0،45  0،45   المشرو 

  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،30   0،30  2 و ت أ ف

 2 2 0،30   0،30  2لغة إنجليز ة 

 30 30 0،450  0،120 0،165 0،165 2مجمو  السداسي س 

 
 
 
 
 
 

 سنتي القسم التحضيري البرنامج البيداووجي ليحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 العمرانة العلوم للهدسة المعمار ة و المدمج بالمدرسة المتعدد

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010



 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94مقتضى المرسوم التنفيةي رقم ب -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  213-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 العمران إلى مدرسة خاره الجامعة، المعدل،م للهندسة المعمار ة و عددة العلو المتضمن تحو ل المدرسة المتو 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
 

   يقـــــــــرر  
 

يةا القـرار البرنـامج البيـداووجي يحدد المةكورأعاله،  05 -99من القانون رقم  16وفقا للمادة :  ولىالمادة األ 
العمـران ، وفقـا عددة العلوم للهندسة المعمار ـة و لسنتي القسم التحضيري المدمج  بالمدرسة المت

 حق يةا القرار.للم
عـــددة العلـــوم للهندســـة دير المدرســـة المتو مـــ فـــي مرحلـــة التـــدره : يكلـــف مـــدير التكـــو ن العـــالي 02المــــادة 

 العمران ، المعمار ة و 
والبحــث  للتعلــيم العــاليمية ـرســكــل فيمــا يخصــ ، بتطبيــق يــةا القــرار الــةي ينشــر فــي النشــرة ال               

 .العمي
 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم تحضيري مدمج  األولىملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 

 بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية و العمران
 

 : 1السداسي س 

 
 وحدة التعليم  و ت

  )ساعات(الحجم الساعي السداسي 
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 6 0،126 0،126    1و ت أ 

 8 6 0،126 0،126    1ورشة المشرو  

 8 5 0،105  5،10 0،31 0،63 2و ت أ 

 2 1 0،21    0،21 1نظر ة المشرو  

 3 2 0،42   0،21 0،21 1معمار ة تار ك الهندسة ال

 3 2 0،42  5،10 5،10 0،21 1تكنولوجيا مواد البناء 

  وحدات التعليم المنهجية



 9 5 0،105   0،63 0،42 1و ت م 

 3 2 0،42   0،21 0،21 1الهندسة الوصفية وآفاق 

 2 1 0،21   0،21  الرسم والفن البياني

الرسم الرمزي للهندسة 
 1المعمار ة 

5،10 5،10   0،21 1 2 

 2 1 0،21   5،10 5،10 1إعالم آلي 

  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،42   0،42  1 و ت أ ف

 1 1 0،21   0،21  1لغة فرنسية 

 1 1 0،21   0،21  1لغة إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 3 2 0،63   5،31 5،31 1 و ت أ ف

 2 1 0،42   0،21 5،21 1فيز اء 

 1 1 0،21   5،10 5،10 1ر اضيات 

 30 20 0،441 0،126 5،10 0،168 0،136 1مجمو  السداسي س 
 

 : 2السداسي س 
    

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 6 0،126 0،126    3و ت أ 

 8 6 0،126 0،126    2ورشة المشرو  

 8 5 0،105  5،10 0،31 0،63 4و ت أ 

 2 1 0،21    0،21 2نظر ة المشرو  

 3 2 0،42   0،21 0،21 2تار ك الهندسة المعمار ة 

 3 2 0،42  5،10 5،10 0،21 2تكنولوجيا مواد البناء 

  وحدات التعليم المنهجية

 9 5 0،105   0،63 0،42 2و ت م 

 3 2 0،42   0،21 0،21 2الهندسة الوصفية وآفاق 

 2 1 0،21   0،21  النحت

 2 1 0،21   5،10 5،10الرسم الرمزي للهندسة 



 2المعمار ة 
 2 1 0،21   5،10 5،10 2إعالم آلي 

  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،42   0،42  2 و ت أ ف

 1 1 0،21   0،21  2لغة فرنسية 

 1 1 0،21   0،21  2لغة إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 3 2 0،63   5،31 5،31 2 و ت أ ف

 2 1 0،42   0،21 5،21 2فيز اء 

 1 1 0،21   5،10 5،10 2ر اضيات 

 30 20 0،441 0،126 5،10 0،168 0،136 2مجمو  السداسي س 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قسم تحضيري مدمج  الثانيةملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 

 بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية و العمران
 

 : 3السداسي س 

  

  

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 6 0،126 0،126    5و ت أ 

 8 6 0،126 0،126    3ورشة المشرو  

 11 5 0،147  5،10 0،63 0،84 6و ت أ 

 2 1 0،21    0،21 3نظر ة المشرو  

 3 2 0،42   0،21 0،21 3تار ك الهندسة المعمار ة 

 3 2 0،42  5،10 0،21 0،21 1البناء 

 3  0،42   0،21 0،21 1اد مقاولة المو 

  وحدات التعليم المنهجية

 7 5 0،105  0،42 0،31 0،31 3و ت م 

 1 1 0،21  0،21   نموةه مجسم

 1 1 0،21   5،10 5،10 علم الخرائط



 2 1 0،21  0،21   تقنيات الكشف

 3 2 0،42   0،21 0،21 3إعالم آلي 

 2 4 0،42  0،21 5،10 5،10 4 و ت أ ف

 1 2 0،21  0،21   إتصال 

 1 2 0،21   5،10 5،10 علم اإلجتما 

  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،42   0،42  3و ت أ ف 

 1 1 0،21   0،21  3لغة فرنسية 

 1 1 0،21   0،21  3لغة إنجليز ة 

 30 30 0،462 0،126 0،63 0،147 0،126 3مجمو  السداسي س 

 
 :4السداسي س 

   

 
 و توحدة التعليم  

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 8 3 0،126 0،126    7و ت أ 

 8 3 0،126 0،126    4ورشة المشرو  

 11 6 0،147  5،10 0،63 0،84 8و ت أ 

 2 1 0،21    0،21 4نظر ة المشرو  

 3 2 0،42   0،21 0،21 4تار ك الهندسة المعمار ة 

 3 2 0،42  5،10 0،21 0،21 2البناء 

 3 1 0،42   0،21 0،21 2مقاومة المواد 

  وحدات التعليم المنهجية

 4 3 0،63  0،21 0،21 0،21 5و ت م 

 1 1 0،21  0،21   الصورة الهندسية المعمار ة

 3 2 0،42   0،21 0،21 إعالم آلي

 3 3 0،63  0،21 0،21 0،21 6 و ت أ ف

 1 1 0،21  0،21   المنهجية

 1 1 0،21   5،10 5،10 علم النفس العمراني

 1 1 0،21   5،10 5،10 جغرافية العمران



  وحدات التعليم األفقية
 2 2 0،42   0،42  4 و ت أ ف

 1 1 0،21   0،21  4لغة فرنسية 

 1 1 0،21   0،21  4لغة إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2 0،21  0،21  5،31 3و ت أ 

 2 2 0،21  0،21  5،21 تربص

 30 19 0،462 0،126 0،63 0،147 0،126 4مجمو  السداسي س 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 البرنامج البيداووجي للسنة األولى يحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 العمرانتعددة العلوم للهدسة المعمار ة و بالمدرسة الم لثانيمن الطور ا

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
ــي  149-10م الرئاســي رقــم بمقتضــى المرســو  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المـؤرخ فـي  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  213-08رســوم التنفيــةي رقــم بمقتضــى الم -
 المتضمن تحو ل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمار ة و العمران إلى مدرسة خاره الجامعة، المعدل،و 
  2008أوت  19الموافق  1429شعبان  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 
 
 متضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،الو 
 

   يقـــــــــرر  
 

ـــى ـــا:  المـــادة األول ـــم  16للمـــادة  تطبيق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99مـــن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
 علوم للهندسة المعمار ةالبيداووجي للسنة األولى من الطور الثاني  بالمدرسة المتعددة ال

 حق يةا القرار.ل، وفقا لمالعمرانو                 
عـــددة العلـــوم للهندســـة و مـــدير المدرســـة المت فـــي مرحلـــة التـــدره : يكلـــف مـــدير التكـــو ن العـــالي 02المــــادة 

للتعلـيم مية ـرسالعمران ، كل فيما يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة الالمعمار ة و 
 .والبحث العلمي لعاليا



 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثاتيمن الطور ال األولىملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 
 بالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية و العمران

 
 : 1السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 12 6 0،189 0،126  0،21 0،42 1و ت أ 

 7 3 0،126 0،126    1ورشة المشرو  

 2 1 0،21    0،21 1ورشة المشرو  

 3 2 0،42   0،21 0،21 1تهيئة فضائية 

 6 4 0،84  5،10 0،42 0،42 2و ت أ 

 3 2 0،42   0،21 0،21 1يياكل 

 3 2 0،42   0،21 0،21 1تجهيز 

  وحدات التعليم المنهجية

 5 4 0،63   0،42 0،21 1و ت م 

 3 2 0،42   0،21 0،21 1تار ك الهندسة المعمار ة 

 2 2 0،21   0،21  1تار ك و نظر ات حضر ة 

 4 2 0،63   0،21 0،42 2و ت م 

علم اإلجتما  الحضري وعلم 
 النفس المجال

0،21    0،21 1 2 

 2 1 0،42   0،21 0،21 تصميم مدعم باإلعالم اآللي

  وحدات التعليم األفقية
 1 1 0،21   0،21  1 ف و ت أ

 1 1 0،21   0،21  1لغة إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 1 0،30   5،31 5،31 1 و ت إ

 2 1 0،30   0،21 5،21 تربص



 30 18 0،450 0،126  0،147 0،147 1مجمو  السداسي س 

 
 : 2السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 12 6 0،189 0،126  0،21 0،42 3و ت أ 

 7 3 0،126 0،126    2ورشة المشرو  

 2 1 0،21    0،21 2ورشة المشرو  

 2 2 0،42   0،21 0،21 2تهيئة فضائية 

 6 4 0،84  5،10 0،42 0،42 4و ت أ 

 3 2 0،42   0،21 0،21 2يياكل 

 3 2 0،42   0،21 0،21 2تجهيز 

  وحدات التعليم المنهجية

 5 4 0،63   0،42 0،21 3و ت م 

 3 2 0،42   0،21 0،21 2تار ك الهندسة المعمار ة 

 2 2 0،21   0،21  2تار ك و نظر ات حضر ة 

 6 3 0،84  0،42  0،42 4و ت م 

 3 2 0،42  0،21  0،21 ناء و محيط رنانب

ثالثي األبعاد و التصنع 
 بالكمبيوتر

0،21  0،21  0،42 1 3 

  وحدات التعليم األفقية
 1 1 0،21   0،21  1 و ت أ ف

 1 1 0،21   0،21  1لغة إنجليز ة 

 30 18 0،450 0،126 0،42 0،126 0،147 2مجمو  السداسي س 

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 البرنامج البيداووجي للمدارس يحدد  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 علوم التسييري العلوم اإلقتصادية، التجار ة و التحضير ة ف

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 



المتضمن و  1999أفر ل  4الموافق  1419ةي الحجة  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانون رقم  -
 لقانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،ا
ماي  28الموافق  1431جمادى الثانية  14المؤرخ في  149-10بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 أوت سنة 27الموافق  1415 ربيع األول 19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

  الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي، ،1994
 2008أوت  19الموافق  1429شعبان  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،
               2009 جانفي 20الموافق  1430 محرم عام 23المؤرخ في  23-09بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 المتضمن إنشاء المدرسة التحضير ة في العلوم اإلقتصادية، التجار ة و علوم التسيير،و 
 2010جوان  28الموافق  1431رجب  15المؤرخ في  161-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 بويران.ير ي ة في العلوم اإلقتصادية، التجار ة وعلوم التسالمتضمن إنشاء المدرسة التحضير و 
 2010جوان  28الموافق  1431رجب  15المؤرخ في  162-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 ير بتلمسان.يالمتضمن إنشاء المدرسة التحضير ة في العلوم اإلقتصادية، التجار ة وعلوم التسو 
 2010جوان  28الموافق  1431رجب  15المؤرخ في  631-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 ير بقسنطينة،يالمتضمن إنشاء المدرسة التحضير ة في العلوم اإلقتصادية، التجار ة وعلوم التسو 
 2010جوان  28الموافق  1431رجب  15المؤرخ في  164-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 ير بعنابة،يم اإلقتصادية، التجار ة وعلوم التسالمتضمن إنشاء المدرسة التحضير ة في العلو و 
 

   يقـــــــــرر  
 

-10 رقـم، 162-10 رقـم، 161-10 رقـم، 29-09مـن المراسـيم التنفيةيـة رقـم  5وفقا للمادة :  المادة األولى
، يحـــدد يـــةا القـــرار البرنـــامج البيـــداووجي للمـــدارس المـــةكورأعاله،  164-10 و رقـــم 163

 حق يةا القرار.لعلوم التسيير، وفقا لماإلقتصادية، تجار ة و في العلوم  التحضير ة
ـــة التـــدره : يكلـــف مـــدير التكـــو ن العـــالي 02المــــادة  ـــوم  فـــي مرحل و مـــدراء المـــدارس التحضـــير ة فـــي العل

 اإلقتصادية، التجار ة 
للتعلـيم مية ـرسـير، كـل فيمـا يخصـ ، بتطبيـق يـةا القـرار الـةي ينشـر فـي النشـرة اليوعلوم التسـ               

 العالي و البحث العلمي.
 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 للمدارس التحضيرية األولىملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 

 تجارية و علوم التسييرالاإلقتصادية،  في العلوم 
 



 :1السداسي س 
  

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 9 9 0،178 0،48  0،52 0،78 1و ت أ 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 الجبر

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 1تحليل ر اضي 

 2 2 0،42 0،16   0،26 إحصاء الوصفي

 7 7 0،136 0،32 5،10 0،52 0،52 2و ت أ 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 إقتصاد عام

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 1محاسبة مالية 

  وحدات التعليم األفقية
 6 6 0،152 0،48 0،26  0،78 1 و ت أ ف

 2 2 0،42 0،16   0،26 1فلسفة 

 2 2 0،42 0،16   0،26 1أسس القانون 

 2 2 0،68 0،16 0،26  0،26 1إعالم آلي 

 0،16   وحدات التعليم اإلستكشافية

 8 8 0،136 0،32 0،26 0،52 0،52 1 و ت إ

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 1لغة فرنسية 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 1إنجليز ة  لغة

 30 30 0،602 0،160 0،26 0،156 0،260 1مجمو  السداسي س 

 
 :2السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 9 9 0،178 0،48  0،52 0،78 3و ت أ 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 1الجبر الخطي 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 2تحليل ر اضي 

 3 3 0،42 0،16   0،26 1إحتماالت 



 7 7 0،136 0،32  0،52 0،52 4و ت أ 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 1إقتصاد جزئي 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 12محاسبة مالية 

  وحدات التعليم األفقية
 6 6 0،152 0،48 0،26  0،78 1 و ت أ ف

 2 2 0،42 0،16   0،26 2فلسفة 

 2 2 0،42 0،16   0،26 2 أسس القانون 

 2 2 0،68 0،16 0،26  0،26 2إعالم آلي 

 0،16   وحدات التعليم اإلستكشافية

 8 8 0،136 0،32  0،52 0،52 2 و ت إ

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 2لغة فرنسية 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 2لغة إنجليز ة 

 30 30 0،602 0،160 0،26 0،156 0،260 2مجمو  السداسي س 

 
 :3السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 و المجم

  وحدات التعليم األساسية
 9 9 0،178 0،48  0،52 0،78 5و ت أ 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 2الجبر الخطي 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 3تحليل ر اضي 

 2 2 0،42 0،16   0،26 2إحتماالت 

 7 7 0،136 0،32  0،52 0،52 2و ت أ 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 2إقتصاد جزئي 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 ليل ماليتح

  وحدات التعليم األفقية
مدخل إلى العلوم اإلجتماعية 

1 
0،78  0،26 0،48 0،152 6 6 

 2 2 0،42 0،16   0،26  1جغرافيا إقتصادية 

 2 2 0،42 0،16   0،26 3إعالم آلي 

 0،26  0،26 0،16 0،68 2 2 



 0،16   وحدات التعليم اإلستكشافية

 8 8 0،136 0،32  0،52 0،52 3 إو ت 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 3لغة فرنسية 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 3لغة إنجليز ة 

 30 30 0،602 0،160 0،26 0،156 0،260 3مجمو  السداسي س 

 
 :4السداسي س 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 9 9 0،178 0،48  0،52 0،78 7و ت أ 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 3الجبر الخطي 

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 4تحليل ر اضي 

 3 3 0،42 0،16   0،26 إحتماالت

 7 7 0،136 0،32  0،52 0،52 8و ت أ 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 قتصاد كليإ

 3 3 0،68 0،16  0،26 0،26 محاسبة تحليلية

  وحدات التعليم األفقية
 6 6 0،152 0،48 0،26  0،78 4 و ت أ ف

مدخل إلى العلوم اإلجتماعية 
2 

0،26   0،16 0،42 2 2 

 2 2 0،42 0،16   0،26 2جغرافيا إقتصادية 

 2 2 0،68 0،16 0،26  0،26 4إعالم آلي 

 0،16   وحدات التعليم اإلستكشافية

 8 8 0،136 0،32  0،52 0،52 4 و ت إ

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 4لغة فرنسية 

 4 4 0،68 0،16  0،26 0،26 4لغة إنجليز ة 

 30 30 0،602 0،160 0،26 0،156 0،260 4مجمو  السداسي س 

 
 ــــــــــــــــــــــ

 البرنامج البيداووجي للسنة األولىيحدد  2011وفمبر ن 03مؤرخ في قرار 
 الوطنية العليا للتخطيط و اإلحصاء التطبيقي بالمدرسة من الطور الثاني 



           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافـق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فـي  05-99بمقتضـى القــانون رقـم  -

 ون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،القان
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 لةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،ا، 1994
 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  222-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن تحو ل المعهد الوطني للتخطيط و اإلحصاء إلى مدرسة خاره الجامعة، المعدل،و 
 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17خ فــي المــؤر  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
 

   يقـــــــــرر  
 

ـــى ـــا:  المـــادة األول ـــم  16للمـــادة  تطبيق ـــانون رق ـــامج المـــةكورأعاله،  05 -99مـــن الق ـــرار البرن يحـــدد يـــةا الق
ولــى مــن الطــور الثــاني  بالمدرســة الوطنيــة العليــا للتخطــيط و اإلحصــاء البيــداووجي للســنة األ 

 حق يةا القرار.لالتطبيقي، وفقا لم
ـــادة  ــدير التكــو ن العــالي 02الم ــي مرحلــة التــدره : يكلــف م ــة العليــا للتخطــيط و  ف و مــدير المدرســة الوطني

للتعلـيم مية ـرسـنشـرة الاإلحصاء التطبيقي، كل فيما يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر فـي ال
 .والبحث العلمي العالي

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       

 
 من الطور الثاني  األولىملحق البرنامج البيداغوجي للسنة 

 اإلحصاء التطبيقيدرسة الوطنية العليا للتخطيط ولمبا
 

 :1السداسي س 
   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 11 7 0،105   0،40 0،65 1و ت أ 

 5 3 0،45   0،20 0،25 عمقإقتصاد جزئي م



 3 2 0،30   0،10 0،20 نظر ة نقدية

 3 2 0،30   0،10 0،20 محاسبة وطنية

 10 6 0،90   0،40 0،50 2و ت أ 

 5 3 0،45   0،20 0،25 تحليل ر اضي

 5 3 0،45   0،20 0،25 قياس و إحتماالت

  وحدات التعليم المنهجية

 7 6 0،90   0،50 0،40 1و ت م 

 3 2 0،30   0،10 0،40  ك الوقائع اإلقتصاديةتار 

 2 2 0،30   0،10 0،20 فرنسية

 2 2 0،30   0،30 0،20 1إنجليز ة 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2 0،30  0،15  0،15 1 و ت إ

 2 2 0،30  0،15  0،15 1إعالم آلي 

 30 21 0،315  0،15 0،130 0،170 1مجمو  السداسي س 

 
 :2س السداسي 

 

   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 11 7 0،120   0،50 0،70 3و ت أ 

 5 3 0،45   0،20 0،25 إقتصاد كلي متقدم

 3 2 0،40   0،15 0،25 عالقات إقتصادية دولية

 3 2 0،35   0،15 0،20 مالية عامة

 10 6 0،90   0،40 0،50 4و ت أ 

 5 3 0،45   0،20 0،25 جبر 

 5 3 0،45   0،20 0،25 إحصاء ر اضي

  وحدات التعليم المنهجية

 7 6 0،105  0،10 0،55 0،40 2و ت م 

 3 2 0،45  0،10 0،15 0،20 برمجة ر اضية

 2 2 0،30   0،10 0،20 منهجية

 2 2 0،30   0،30  2إنجليز ة 



  وحدات التعليم اإلستكشافية

 2 2 0،30  0،15  0،15 2 و ت إ

 2 2 0،30  0،15  0،15 2إعالم آلي 

 30 21 0،345  0،255 0،145 0،175 1مجمو  السداسي س 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برنامج البيداووجي للسنة األولىيحدد ال 2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 من الطور الثاني بالمدرسة العليا للدراسات التجار ة

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 والمتضــمن 1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 المتمم، القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 و البحث العلمي،  الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي، 1994
جو ليــة  114الموافــق  1429رجــب عــام  11المــؤرخ فــي  223-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 والمتضمن تحو ل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خاره الجامعة، المعدل، 2008
  2008أوت  19الموافق  1429شعبان  17المؤرخ في  265-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 
 
 
 

 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
 

   يقـــــــرر  
 

ـــى ـــادة :  المـــادة األول ـــا للم ـــم  16وفق ـــانون رق ـــامج  05 -99مـــن الق ـــرار البرن المـــةكورأعاله، يحـــدد يـــةا الق
اسات التجار ة، وفقا لملحق يةا البيداووجي للسنة األولى من الطور الثاني بالمدرسة العليا للدر 

 القرار.
و مـدير المدرسـة العليـا للدراسـات التجار ـة، كـل فيمـا  في مرحلة التدره : يكلف مدير التكو ن العالي 02لمـادة ا

 يخص ، بتطبيق يةا القرار الةي ينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي و البحث العلمي.
 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    



 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ــــــــــــــــــــــ
 من الطورملحق البرنامج البيداغوجي للسنة األولى 

 الدراسات العليا التجاريةمدرسة الثاني ب 
 

 :1 السداسي س
   

 
 تعليم  و توحدة ال

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 18 11 0،84   0،28 0،56 1و ت أ 

 6 3 0،24   0،8 0،16 مباىء التسو ق

 4 3 0،24   0،8 0،16 مباىء إدارة األعمال

 3 2 0،12   0،4 0،8 ا  المنظماتعلم إجتم

 5 3 0،24   0،8 0،16 إقتصاد عام

  وحدات التعليم المنهجية

 4 4 0،48   0،16 0،32 1و ت م 

 2 2 0،24   0،8 0،16 محاسبة

 2 2 0،24   0،8 0،16 ر اضيات مالية

  وحدات التعليم األفقية
 5 3 0،96   0،32 0،64 1 و ت أ ف

 3 1 0،48   0،16 0،32 إنجليز ة 

 1 1 0،24   0،8 0،16 ألمانية، إسبانية أو إيطالية

دروس دعم في اللغة 
 الفرنسية

0،16 0،8   0،24 1 1 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 3 5 0،72   0،24 0،48 1 و ت أ ف

 1 2 0،24   0،8 0،16 إحصاء التسيير

 1 2 0،24   0،8 0،16 إعالم آلي للتسيير

 1 1 0،24   0،8 0،16 القانون األعم

 30 23 0،300   0،100 0،200 1مجمو  السداسي س 

 
 :2السداسي س 



   

 
 وحدة التعليم  و ت

  الحجم الساعي السداسي )ساعات(
 المعامالت

 
أعمال  دروس األرصدة

 موجهة
أعمال 
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى 

 المجمو 

  وحدات التعليم األساسية
 18 12 0،96   0،32 0،64 2و ت أ 

 6 3 0،24   0،8 0،16 البحوث التسويقية

 4 3 0،24   0،8 0،16 سلوك المستهلك

 4 3 0،24   0،8 0،16 تسيير الموارد البشر ة

 4 3 0،24   0،8 0،16 إقتصاد تسييري 

  وحدات التعليم المنهجية

 4 4 0،48   0،16 0،32 2و ت م 

 2 2 0،24   0،8 0،16 محاسبة مالية معمقة

 2 2 0،24   0،8 0،16 محاسبة التسيير

  وحدات التعليم األفقية
 5 3 0،96   0،32 0،64 2 و ت أ ف

 3 1 0،48   0،16 0،32 إنجليز ة 

 1 1 0،24   0،8 0،16 ألمانية، إسبانية أو إيطالية

دروس دعم في اللغة 
 الفرنسية

0،16 0،8   0،24 1 1 

  وحدات التعليم اإلستكشافية

 3 5 0،48   0،16 0،32 2 و ت أ ف

 2 2 0،24   0،8 0،16 بحوث العمليات

 1 1 0،24   0،8 0،16 قانون التجارة  الدولية

 30 22 0،288   0،96 0،192 1مجمو  السداسي س 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 التسييريحدد القواعد المشتركة للتنظيم و  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 الماسترالجامعية لنيل شهادتي الليسانس و لدراسات البيداووجيين ل

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافـق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فـي  05-99بمقتضـى القــانون رقـم  -

 المتمم،توجيهي للتعليم العالي، المعدل و القانون ال



ــي  149-10قــم بمقتضــى المرســوم الرئاســي ر  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني
 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،، 1994

أوت  23الموافـــق  1424جمـــادى الثانيـــة  24المـــؤرخ فـــي  279-03لتنفيـــةي رقـــم بمقتضـــى المرســـوم ا -
 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، المعدل و المتمم، ،2003

، 2005اوت  16الموافـق  1426رجـب عـام  11المـؤرخ فـي  299-05بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 امعي و القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره،يحدد مهام المركز الجالةي 

 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتوراه،و 
ةي يحـدد ، الـ2009جـوان  20الموافـق  1430جمـادى الثانيـة  26المؤرخ في  136بمقتضى القرار رقم  -
 للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر. ينالتسيير البيداووجيلقواعد المشتركة للتنظيم و ا
   ــــرر يقـــ 

 

البيــداووجيين للدراســات يهــدف يــةا القــرار إلــى تحديــد القواعــد المشــتركة للتنظــيم و التســيير :  المــادة األولــى
 .امعية لنيل شهادتي الليسانس و الماسترالج

 معالجة الشهادة األصلية المؤقتة للبكالور ا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها
: تعــد الشــهادة األصــلية المؤقتــة للبكالور ــا أو الشــهادة األجنبيــة المعادلــة لهــا وثيقــة إجبار ــة فــي  02المـــادة 

 ملف التسجيل.
لى ظهر الشهادة األصلية المؤقتة للبكالور ا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها ينبغي أن يوضع ع : 03المـادة 

 ختم المؤسسة و تار ك التسجيل في المؤسسة الجامعية.
ال يمكن للطالب سحب الشهادة األصلية المؤقتة للبكالور ا أو الشـهادة األجنبيـة المعادلـة لهـا إال  : 04المـادة 

ةلـك بطلـب ة أو في حالة توقف  عن الدراسـة و الشهادة النهائي بعد نهاية دراست  و حصول  على
 .من  و مقابل وصل تسليم

ت  أو التخلــي عنهــا، و طلــب ســحب الشــهادة األصــلية المؤقتــة فــي حالــة تعليــق الطالــب لدراســ : 05المـــادة 
ى للبكالور ا أو الشهادة األجنبية المعادلـة لهـا، يـتم وجوبـا، وضـع مالحظـة "إلغـاء التسـجيل" علـ

 ظهر الشهادة.
الة إقصائ  من قبل المجلس التهديبي للمؤسسة، سحب الشـهادة األصـلية حلب في اال يسم  للط : 06المـادة 

 المؤقتة للبكالور ا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها إال بعد إنقضاء العقوبة.
 

 العطلة األكاديمية
 

 ائية تتمثل في :: يمكن للطالب تعليق تسجيل  ألسباب إستثن 07المـادة 
 أمرا  مزمنة، -1



 األمومة، -2

 مر  لمدة طو لة، -3

 الخدمة الوطنية -4

 بسبب اإللتزامات الوظيفية. ءاإللتزامات العائلية : المتعلقة باألصول و الفرو ، تنقل الزوه أو األوليا -5

تسـيير لفي حالة، تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبـل الهيئـة المختصـة لمؤسسـت ، يخضـع 
 العطل األكاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية.

: بإستثناء حاالت القوة القايرة يود  الطلب المبرر للعطلـة األكاديميـة لـدى المصـال  البيداووجيـة  08المـادة 
 التي ينتمي إليها الطالب قبل اإلمتحانات األولى.

 الدراسي للطالب. ال تمن  العطلة األكاديمية إلى مرة واحدة خالل المسار : 09المـادة 
خضـع إعـادة إدمـاه الطالـب لـرأي خبيـر طبـي تعينـ  ت: إثر إنتهاء العطلة األكاديميـة لسـبب طبـي،  10المـادة 

 مؤسسة التعليم العالي.
 : يهدف الدرس إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة للطالب.  11المادة 

 قدير الفرقة البيداووجية.تلحضور ليعد حضور الطالب في الدروس ضرور ا، و تترك إجبار ة ا
الب على إسـتيعاب و تعميـق المعـارف المقدمـة خـالل ط: تهدف األعمال الموجهة إلى مساعدة ال 12المادة : 

 الدرس بواسطة تمار ن تطبيقية أو كل نشاح بيداووجي تختاره الفرقة البيداووجية.
ـــادة  ــ 13الم ــال الموجهــة إجبار  ا، و يجــب علــى األســتاة المكلــف باألعمــال : يعــد حضــور الطلبــة فــي األعم

اإلعتبــار أثنــاء  بعــين الموجهــة مراقبــة الحضــور فــي كــل حصــة قصــد حســاب الغيابــات التــي تؤخــة
 عملية التقييم.

رف المقدمــة فــي : تهــدف األعمــال التطبيقيــة إلــى مســاعدة الطالــب علــى تطبيــق جــزء أو كــل المعــا 14المـــادة 
نهــا أن تكــون وســيلة لتوضــي  و دعــم ال الموجهــة. كمــا يمكالتــي تــم تعميقهــا فــي األعمــالــدرس و 

 لدرس.ا
: يعــد حضــور الطلبــة فــي األعمــال التطبيقيــة إجبار ــا،و يجــب علــى األســتاة المكلــف باألعمــال  15المـــادة 

التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصـة قصـد حسـاب الغيابـات التـي تؤخـة بعـين اإلعتبـار أثنـاء 
 عملية التقييم.

 : يعد إرتداء لباس مناسب )مئزر عمل ...( إجبار ا في المخابر أو في الورشات. 16المـادة 
: يقــوم األســتاة المكلــف باألعمــال التطبيقيـــة بتحضــيريا، ويســاعده فــي ةلــك مهندســو و تقنيـــو  17المـــادة 

 المخابر.
 سير اإلمتحانات

 

و توار ك و أماكن إجرائها و كةا تنظيم  : يحدد جدول إمتحانات المراقبة لكل مادة، مدد اإلمتحانات 18المـادة 
 الحراسة.

 يجب إعالم الطلبة بهةا الجدول عن طر ق النشر القانوني أو أي وسيط إعالمي آخر
 و بالنسبة لألساتةة عن طر ق مةكرة في بداية السداسي. 



ــرام كــل التوجيهــات المقدمــة  19المـــادة  ــة إحت ــى الطلب ــة، ينبغــي عل ــات المراقب ــاء إمتحان ــل : أثن ــيهم مــن قب إل
 األساتةة المراقبين.

 طالب المشاركة في اإلمتحانات : : ال يسم  ألي 20المـادة 
 إةا لم يكن مسجال في القوائم الرسمية للمؤسسة،  -
 إةا وصل إلى قاعة اإلمتحان نصف ساعة بعد توز ع المواضيع. -

مواضــيع  ال يســم  ألي طالــب مغــادرة قاعــة اإلمتحــان إال بعــد مضــي نصــف ســاعة مــن توز ــع
اإلمتحان. ال يسم  للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة اإلمتحان بعد تسـليم  ورقـة اإلمتحـان. و 

   ل  بالخروه بمرافقة أحد األساتةة المراقبين.مفي حالة اإلضطرار، يس
: مـن أجـل السـير الحسـن لإلمتحـان، ينبغـي علـى كـل طالـب أن يتـزود بكـل األدوات المسـموح بهـا  21المـادة 

روف حسـنة. و ال يسـم  لـ  إسـتعارة أيـة أداة دون الموافقـة ظـتمكين  من إجراء اإلمتحـان فـي ل
 المسبقة لألستاة المراقب.

 :تجرى مراقبة صارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء اإلمتحانات. 22المـادة 
إمتحانـات. يجـب : تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتةة المراقبين داخل كل مدره و قاعـة  32المـادة 

 على كل الطلبة الةين شاركوا في اإلمتحان تسليم أوراق إمتحانهم ) حتى و لو كانت بيضاء(.
اإلمتحانات يدون محضر الحراسة، و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعـة مرفوقـا  ءعلى إثر إنتها

 بقائمة الطلبة المشاركين في اإلمتحان، و يتضمن المعلومات التالية :
 تار ك و توقيت و مدة إجراء اإلمتحان، مكان و -
 إسم و لقب و إمضاء األساتةة المراقبين، -

 إسم و لقب األساتةة المراقبين الغائبين في الحراسة، -

 عدد أوراق اإلمتحان المسلمة عند إنتهاء اإلمتحان،  -

 إسم و لقب الطلبة المشاركين في اإلمتحان و الةين لم يسلموا أوراق إمتحانهم، -

 المالحظات الخاصة باإلمتحان، الحوادث و -

 موضو  اإلمتحان و سلم التنقيط. -

 

 األعمال التطبيقيةة والغياب في األعمال الموجهة و المواظب
 

 يعد الحضور في األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية إجبار ا طوال السداسي.:  24المـادة 
تـى و لـو كانـت مبـررة فـي حصـص األعمـال : تؤدي ثالث ويابات وير مبـررة أو خمـس ويابـات ح 25المـادة 

 الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة بعنوان السداسي الجاري.
تمرة أو العـاله )تصـفية الكلـى...( أو المطلبـون سـ: يسـتفيد الطلبـة المعنيـون بالمراقبـة الطبيـة الم 26المــادة 

ــة ــة، مــن نظــام مواظب ــات  بصــفة منتظمــة فــي المنافســات الر اضــية للنخب خــاص يناســب متطلب
 إلتزاماتهم.



: في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي )مخبـر، ميـدان و تربصـات(. يحـق لـ   27المـادة 
 اإلستفادة من حصة تعويضية إةا توفرت الشروح لةلك خالل السداسي.

تربصات( تمن   في حالة الغياب وير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي )مخبر، ميدان و
عــن تقر ــر يــةه الحصــة. فــي يــةه الحالــة، ال يمكــن للطالــب اإلســتفادة مــن  00/20لــ  عالمــة 

 حصة تعويضية.
( الغيابات ويـر المبـررة فـي حصـص األعمـال التطبيقيـة إلـى اإلقصـاء 1/3يؤدي أكثر من ثلث )

 من المادة بعنوان السداسي الجاري 
ــدائرة خــالل ثالثــة ) : ينبغــي أن يبلــو مبــرر الغيــاب 28المـــادة  ــام العمــل الفعليــة( 3إلــى مصــال  ال ــام )أي ( أي

ــة. و إةا تعــدى يــةا  ــاب فــي حصــة األعمــال الموجهــة أو األعمــال التطبيقي ــار ك الغي المواليــة لت
الفـاكس   و اإلرسال أو األجل، يعتبر المبرر وير مقبول. في حالة تبليو المبرر عن طر ق اإليدا

ك(. يجـب علـى رئـيس القسـم التهشـير علـى مبـرر الغيـاب بحيـث يحـدد )يعد ختم البر د إثباتا لـةل
تار ك إيداع ، و ةلك قبل تسليم  لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية. تدره نسخة مـن 

 في ملف الطالب. ريةا المبر 
 

 الغيابات في اإلمتحانات
 

لمشــاركة فــي إمتحــان يعــو  اإلمتحــان : يســم  الغيــاب المبــرر فــي اإلمتحــان النهــائي للطالــب با 29المـــادة 
 المعني.

في ةلك اإلمتحان. فـي  00/20يؤدي الغياب وير المبرر في اإلمتحان النهائي إلى من  عالمة 
 يةه الحالة ال يستفيد الطالب من اإلمتحان الةي يعو  اإلمتحان المعني.

 الت الغيابات المبررة المقبولة :ا: ح 30المـادة 
   و األقرباء )شهادة وفاة : ثالثة أيام مسموح بها (،وفاة األصول و الفرو  -
 زواه المعني )عقد الزواح : ثالثة أيام مسموح بها(، -

لــة األبــوة أو األمومــة )شــهادة الــوالدة : ثالثــة أيــام مســموح بهــا بالنســب لألبــوة و حســب طع -
 الشهادة الطبية بالنسبة لألم(،

تشــفى : عــدد أيــام الغيــاب المســموح بهــا اإلقامــة بالمستشــفى للمعنــي )شــهادة اإلقامــة بالمس -
 حسب مدة المكوث بالمستشفى(،

مر  المعني )شهادة طبية مسلمة من قبـل طبيـب محلـف : عـدد أيـام الغيـاب المسـموح بهـا  -
 حسب مدة التوقف عن العمل(،

ــائق المبــررة( تســلم مــن طــرف الهيئــات المؤيلــة - ــام  )إســتدعاء أو دعــوة رســمية )الوث عــدد أي
 بها حسب مدة النشاح(، الغياب المسموح

 حاالت قايرة أخرى مبررة. -



ــة ) 31المـــادة  ــى مصــال  القســم خــالل ثالث ــرر الغيــاب إل ــة( 3: ينبغــي أن يبلــو مب ــام العمــل الفعلي ــام )أي ( أي
المواليــة لتــار ك الغيــاب. و إةا  تعــدى يــةا األجــل، يعتبــر المبــرر ويــر مقبــول. فــي حالــة تبليــو 

رســال أو الفــاكس )يعــد خــتم البر ــد إثباتــا لــةلك( قبــل تســليم  المبــرر عــن طر ــق اإليــدا  أو اإل 
 لمسؤول المادة أو الوحدة التعليمية المعنية. تدره نسخة من يةا المبرر في ملف الطالب.

 

 التخلي عن الدراسة و إعادة اإلدماه
 

طــرف رئــيس : يعتبــر الطالــب المســجل بإنتظــام متخليــا عــن دراســت  بعنــوان الســنة الجامعيــة مــن  32المـــادة 
 القسم، إةا لم يحضر ألي شكل من أشكال التعليم المنظمة في دروس وأعمال موجهة 

 و أعمال تطبيقية أو تربص خالل سداسي من السنة الجامعية.              
تقـرر أنـ  متخـل  إةايعتبر الطالب المسجل بإنتظام مقصـى مـن الدراسـة بعنـوان السـنة الجامعيـة 

 ن السنة الجامعية.عن الدراسة في سداسي م
: تبلو مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وجوبـا، بقائمـة الطلبـة المتخلـين  33المـادة 

 عن دراستهم.
ة أو اإلقصاء، ال يرخص للطالب بإعادة اإلدماه إال مرة واحـدة خـالل ة التخلي عن الدراس: في حال 34المـادة 

دراســـة ملفـــ  مـــن قبـــل الهيئـــات المعنيـــة وحســـب تـــوفر األمـــاكن مســـاره الدراســـي و ةلـــك بعـــد 
 البيداووجية.

 

 
 

عادة تصحي  أوراق اإلمتحان و تصحي  اإلطال  عليها  وا 
 

ه مصح  لإلمتحان و ستاة المسؤول عن المادة نشر نموة: إثر اإلنتهاء من كل إمتحان، على األ 35المـادة 
 سلم مفصل للتنقيط.

ل العالمـات قبـل المـداوالت ليتسـنى إعـالم األسـتاة بكـل خطـه اثنـاء صـب العالمـات : ينبغـي نشـر كـ 36المـادة 
 وحساب المعدل من أجل تصحيح  عند اإلقتضاء قبل المداوالت.

ال يحـق للطالـب اإلطـال  د تصحي  كل إمتحان حقا للطالـب. و : يعد اإلطال  على أوراق إمتحان  بع 37المـادة 
 على أوراق اإلمتحان اإلستدراكي.

عــد إطــال  الطالــب علــى أوراق إمتحانــ  وعلــى النمــوةه المصــح  لإلمتحــان و الســلم المفصــل ب:  38المـــادة 
للتنقــيط، يمكــن للطالــب ويــر الراضــي عــن عالمتــ ، طلــب تصــحي  ثــان و ةلــك فــي أجــل أقصــاه 

 يومين )يومي العمل الفعليين( المواليين لإلطال  و ال يقبل أي طعن خاره يةه المدة.
 حي  ثان.صالجة الطعن، عن تسفر عملية معيمكن أن ت



: يجب إيدا  الطلب الخطي من أجـل تصـحي  ثـان لـدى رئـيس القسـم الـةي يتخـة التـدابير الالزمـة  39المـادة 
المحاطة بالسر ة، لتعيين األستاة المكلف بالتصحي  الثاني، يكون من رتبة أعلى أو مساوية و 

 نفس تخصص األستاة المصح  األول.
 : على إثر التصحي  الثاني، تقارن العالمة الثانية بالعالمة األولى. في يةه الحالة :  40 المـادة

ــى أقــل مــن ثــالث نقــاح، يؤخــة المعــدل  - إةا كــان الفــارق بــين العالمــة الثانيــة و العالمــة األول
 الحسابي بين العالمتين في الحسبان،

الفارق يسـاوي أو يفـوق ثـالث نقـاح إةا كانت العالمة الثانية أعلى من العالمة األولى و كان  -
 تؤخة العالمة األعلى في الحسبان،

إةا كانت العالمة الثانية أدنى من العالمة األولى و كان الفارق يساوي أو يفوق ثـالث نقـاح،  -
 تؤخة العالمة الدنيا في الحسبان نهائيا و يحال الطالب على المجلس التهديبي.

 على ورقة إمتحان  بعد التصحي  الثاني. : ال يحق للطالب اإلطال  41المـادة 
: إثر إنتهاء عملية إطال  الطلبة على أوراق اإلمتحان و إحتمـال وجـود طلبـات إلعـادة التصـحي ،  42المـادة 

 ينبغي تسليم عالمات و أوراق اإلمتحان إلى رئيس القسم.
 

 لجنة المداوالت
 

فيــ  التطــرق بشــكل ســري، إلــى عمليــات تقيــيم نشــاح  : تعتبــر المــداوالت المجــال األمثــل الــةي يــتم 43المـــادة 
الطلبة لفترة سداسي من الدراسة. و تعتبر المشاركة في فعاليات يةه المداوالت عمال بيداووجيا 

 يتوه سلسلة واجبات األستاة.
إن اللجنــة ســيدة فــي مــداوالتها و تتخــة قراراتهــا وفقــا لألولبيــة البســيطة ألعضــائها و فــي حالــة 

 ا.حت يكون صوت الرئيس مرجتساوي األصوا
المــةكورة  43: تــنظم لجنــة المــداوالت للوحــدة التعليميــة فــي نهايــة كــل دورة إمتحــان طبقــا للمــادة  44المـــادة 

أعاله. في يـةه الحالـة، تضـم لجنـة المـداوالت أسـاتةة الـدروس و األعمـال الموجهـة و األعمـال 
 التطبيقية للمواد المشكلة للوحدة التعليمية.

 إجبار ـا. القسـم، التعليمية و عالمـات المـواد المشـكلة لهـا إلـى رئـيس ة: يعد تسليم عالمات الوحد 45 المـادة
لهـا و  يجب أن يحال محضر عالمات الوحدة التعليمية مرفوقا بمحاضر عالمات المواد المشـكلة

 24رف مغلـق إلـى رئـيس القسـم، فـي أجـل أقصـاه ظالتوصيات الممكنة الخاصة بالمداوالت في 
 م العمل المفتوح( قبل تار ك إجراء المداوالت السداسية.و اعة )يس

المـةكورة أعـاله. فـي  43: تنظم لجنة المداوالت للسداسي في نهاية كل دورة إمتحان طبقا للمـادة  46المـادة 
يــةه الحالــة، تجتمــع لجنتــي المــداوالت للسداســي الفــردي و للسداســي المــزدوه لــنفس الســنة 

 ام بمداوالت السنة الجامعية المعنية.الجامعية، معا، للقي
 ن عن الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي.لجنة المداوالت األساتةة المسؤولي: تضم  47المـادة 



يعين رئيس لجنـة مـداوالت السداسـي مـن بـين أعضـاء اللجنـة مـن ةوي الرتبـة العليـا مـن طـرف 
 الهيئة البيداووجية التابعة.

 أعضاء لجنة المداوالت إجبار ا. : يعد حضور كل 48المـادة 
 : تتمثل مهمة أعضاء لجنة المداوالت في : 49المـادة 

 المصادقة على تمدرس الطلبة و النتائج المحصلة خالل السداسي، -
إبــداء الــرأي فــي إنتقــال و تهجيــل أو إقصــاء الطلبــة مــن المــواد و الوحــدات التعليميــة و مــن  -

 السداسي،

ـــة، إةا إقتضـــى األ - ـــة بتقـــدير شـــامل لتمدرســـهم بإعتمـــاد معـــايير إنقـــاة الطلب ـــة بحال مـــر، حال
كالمواضبة، التدره البيداووجي، المشاركة، اإلنضـباح، إلـك  ، و فـي يـةه الحالـة، يجـب رفـع 

 ،10/20العالمة المعنية باإلنقاة إلى 

 ال يمكن إعتبار اإلنقاة  حقا مكتسبا للطالب. بل يعد من صالحيات لجنة المداوالت حصرا،

 ح توجي  الطالب الةي يو في وضعية إخفاق، عند اإلقتضاء.إقترا -

مــن بــين صــالحيات لجنــة المــداوالت للسداســي األخيــر مــن طــور التعلــيم أيضــا، المصــادقة علــى 
مجمل تمدرس الطلبة لنفس الدفعة و تقديم محضـرا للمـداوالت لمـدير المؤسسـة، يتضـمن قائمـة 

 لمؤقتة و الشهادات النهائية و تسليمها لهم.الطلبة المتفوقين بغر  إعداد شهادات النجاح ا
ـــادة  ــة يــةه القاعــدة  50الم ــى ســر ة المــداوالت. تعــر  مخالف ــا  عل ــة المــداوالت بالحف : يلتــزم أعضــاء لجن

 راءات تهديبية.جصاحبها إل
 ، العناصر التالية:و الخالي من الشطب والخدش : يجب أن يتضمن محضر المداوالت المؤرخ 51المـادة 

نقاح الشامل للمعدالت العامـة لكـل مـادة و لكـل وحـدة تعليميـة و لكـل سداسـي و كـةا كشف ال -
 األرصدة القابلة لإلكتساب،

 إسم و لقب كل عضو من أعضاء اللجنة، -

 نتائج الطلبة الناجحين و الراسبين أو المفصولين، -

ــينالراســبين و للنــاجحين و النســبة العامــة حســب كــل مــادة و حســب كــل وحــدة تعليميــة  -  المخل
 المفصولين بالنسبة لعدد المسجلين،و 

 إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركين في المداوالت، -

 إسم و لقب أعضاء اللجنة الغائبين، -

 معايير اإلنقاة المتفق عليها من قبل لجنة المداوالت، -

 تقر ر عن المداوالت. -
لـواب للمؤسسـة بالنتـائج : يجب إعالم الطلبة عـن طر ـق النشـر القـانوني و/أو عـن طر ـق موقـع ا 52المـادة 

 النهائية للمداوالت عند المصادقة عليها.
: فــي حالــة ثبــوت خطــه فــي أساســيات المحضــر أو فــي صــب العالمــات أو حســاب المعــدل، يمكــن  53المـــادة 

للطالب تقديم طعن إلى رئيس القسم فـي وضـون الثالثـة أيـام المواليـة إلعـالن المحضـر األولـي 



رئيس القسم بإحالة يةا الطعـن علـى لجنـة المـداوالت. ال يقبـل أي  للمداوالت كهقصى حد. يتكفل
 طعن خاره يةه المدة.

: تســتدعى نفــس لجنــة المــداوالت مجــددا لمناقشــة الطعــون المقدمــة مــن قبــل الطلبــة و القيــام  54المـــادة 
 بتصحي  األخطاء.

عنـون يــةا علـى إثـر يـةه المـداوالت، يحـرر محضــر بـنفس الشـروح السـابقة للمحضـر األول و ي
 ". بالمحضر المصح  و اإلضافي للمحضر األولالمحضر " 

 

 ترتيب و توجي  الطلبة
 

 : تقوم "لجنة الترتيب و التوجي " بترتيب و توجي  الطلبة. 55المـادة 
عادية بعد مداوالت نهايـة السـنة، و يمكنهـا أن تجتمـع  تجتمع لجنة الترتيب و التوجي  في دورة

 الحاجة.ورة إستثنائية عند دفي 
 يمكن أن يفيد يةا الترتيب في تحديد األوائل في الدفعة و في توجي  الطلبة...

 تحدد كيفيات الترتيب بقرار من الوز ر المكلف بالتعليم العالي.
 : تتشكل " لجنة الترتيب و التوجي "  : 56المـادة 

بجامعــة، نائــب الجامعــة المكلــف بالدراســات أو ممــثال عنــ  لمــا يتعلــق األمــر  مــديرمــن نائــب  -
 المدير المكلف بالدراسات لما يتعلق األمر بمركز جامعي، رئيسا،

 من رؤساء األقسام المعنية، -

 الميادين المعنية، من مسؤولي -

 الشعب المعنية، من سؤولي -

 التخصصات المعنية. ليمن سمؤو  -
ممضـى مـن طــرف التوجيــ  فـي محضـر يحتــوي علـى ترتيـب الطلبــة و : تـدون نتــائج لجنـة الترتيـب  57المــادة 

 أعضائها و يبلو للطلبة عن طر ق النشر.

ليـة او سـاعة الم 48يمكن للطالب إيدا  طعن لـدى الهيئـة البيداووجيـة التابعـة فـي أجـل أقصـاه 
 .لنشر المحضر

 أحكام اخرى 
 

 :سة جامعية إعداد نظام داخلي يشمل: ينبغي على كل مؤس 58المـادة 
 ساسي للمؤسسة و تنظيمها،القانون األ -

 ا القرار، المتمم بإجراءات خاصة بكل مؤسسة، و التي يجب أن تكون مطابقة للتنظيم،ية -

 التنظيم الخاص بالمنظمات الطالبية، -

 سرة الجامعية.األساتةة و كل عضو من أعضاء األحقوق و واجبات الطلبة و  -

كــل أعضــاء  : يكلــف مــدير المؤسســة بوضــع النظــام الــداخلي تحــت تصــرف الطلبــة و األســاتةة و 95المـــادة 
 األسرة الجامعية، ال سيما :



كـل أســتاة و كــل عضــو مـن أعضــاء األســرة الجامعيــة عنـد أول  توظيــف أو عنــد تحيــين يــةا  -
 النظام الداخلي.

 كل طالب عند أول تسجيل ل  أو عند تحيين يةا النظام الداخلي. -

مضـاء وصـل يحمـل مالحظـة ، أخة نسخة من يةا النظامييجب على كل معن : "قـرىء الداخلي وا 
 و صودق علي  ".

: في حالة تضييع أو إتالف أي وثيقة بيداووجية، يمكن إستخراه نسخة ثانية للوثيقة المعنية بعد  60دة الما
 تقديم تصر   بالضيا  مسلم من قبل مصال  األمن الوطني أو الدرك الوطني.

 في كل الحاالت ال يمكن تسليم نسخة ثانية.
 أحكام إنتقالية

 

علــى الطلبــة المســجلين   2012-2011: تطبــق أحكــام يــةا القــرار، إبتــداء مــن الســنة الجامعيــة  61دة المــا
بصفة منتظمة في مختلف مسارات الدراسات الجامعية لنظـام التكـو ن فـي الليسـانس و الماسـتر 

 و الدكتوراه.
، 2009جـوان  20الموافق  1430جمادى الثانية  26المؤرخ في  136: تلغى أحكام القرار رقم  62دة الما

 المشار إلي  أعاله.
العـالي فـي مرحلـة التـدره، و مـدراء المؤسسـات الجامعيـة، كـل فيمـا  التكـو ن: يكلف كل مـن مـدير  63دة الما

 لتعليم العالي و البحث العلمي.لينشر في النشرة الرسمية القرار الةي يخص ، بتطبيق يةا 
 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي العالي وز ر التعليم

 رشيد حراوبية                                                                       

 

 
 

 

 التوجي ره و التديتضمن كيفيات التقييم و  2011نوفمبر  03مؤرخ في قرار 
 الماسترالدراسات لنيل شهادتي الليسانس و في طوري 

           

 و البحث العلمي، التعليم العاليوز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافـق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فـي  05-99بمقتضـى القــانون رقـم  -

 المتمم،توجيهي للتعليم العالي، المعدل و القانون ال
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ضاء الحكومة،، والمتضمن تعيين أع2010
أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي، ، 1994



أوت  23الموافـــق  1424جمـــادى الثانيـــة  24المـــؤرخ فـــي  279-03بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -
 القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، المعدل و المتمم،دد مهام الجامعة و الةي يح ،2003

 2005اوت  16الموافـق  1426رجـب عـام  11المـؤرخ فـي  299-05بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -
 القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره،الةي يحدد مهام المركز الجامعي و 

 2008 أوت 19الموافــق  1429 شــعبان 17فــي المــؤرخ  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 ،اهنظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتور  المتضمنو 
تضـمن والم 2009جـوان  20الموافـق  1430جمـادى الثانيـة  26المـؤرخ فـي  137بمقتضى القـرار رقـم  -

 انس و الماستر،كيفيات التقييم و اإلنتقال و التوجي  في طوري الليس
 

   يقـــــــــرر  
 

التوجيـ  فـي طـوري الدراسـات لنيـل شـهادتي قرار إلى تحديد كيفيات التقييم والتدره و ف يةا الديه:  المادة األولى
 الليسانس و الماستر.

 الباب األول  :  أحكام عامة
 الفصل األول :  مبادىء عامة

مجـال كفـاءات مؤسسـة تتـرجم التخصصـات مة من الشعب و لتكو ن مجموعة منسج: يعتبر ميدان ا 02المـادة 
 التعليم العالي.

 .تعتبر الشعبة تفرعا لميدان تكو ن و تحدد خصوصية التعليم داخل يةا الميدان : 03المـادة 

 يمكن للشعبة أن تكون احادية التخصص أو متعددة التخصصات. 
ــل يعتبــر التخصــص تشــعبا للفــر ، يحــدد مســلك التكــو  : 04المـــادة   ن و الكفــاءات الواجــب تحصــيلها مــن قب

 الطالب.
المـؤرخ  265-08من المرسوم التنفيةي رقـم  3تتكون الوحدة التعليمية كما نصت علي  المادة  : 05المـادة 

، المــةكور أعــاله، مــن مــادة أو أكثــر، تقــدم 2008أوت  19الموافــق  1429شــعبان  17فــي 
هـة، أعمـال تطبيقيـة، محاضـرات، ملتقيـات، وفق عدة أشكال من التـدر س )دروس، أعمـال موج

 مشار ع، تربصات...(
 .يمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبار ة أو إختيار ة

 يسند للوحدة التعليمية و المواد المكونة لها معامل و تقيم بعالمة. : 06المـادة 
 تقاس الوحدة التعليمية و المواد المشكلة لها باألرصدة.: 07المـادة 

ــة تحــدد قي المقاســة بهرصــدة، حســب الحجــم الســاعي للسداســي الضــروري مــة الوحــدة التعليمي
 أعاله  5إلكتساب المعارف و المؤيالت عن طر ق أشكال التعليم المةكورة في المادة 

ــةلك حســب حجــم النشــاطات الواجــب علــى الطالــب القيــام بهــا فــي نفــس السداســي )عمــل و  ك
 شخصي، تقر ر، مةكرة، تربص(.



ســاعة فــي السداســي، و يشــمل  25و  20( حجمــا ســاعيا مــا بــين 01د الواحــد )يعــادل الرصــي
ــيم المــةكورة فــي المــادة   5ســاعات التــدر س المقدمــة للطالــب عــن طر ــق مختلــف أشــكال التعل

 أعاله، و كةا الساعات المقدرة للعمل الشخصي للطالب.
( 30للسداســي بثالثــين )تحــدد القيمــة اإلجماليــة لألرصــدة المســندة للوحــدات التعليميــة المكونــة 

 رصيدا.
 : يعتبر مسلك التكو ن مجموعة منسجمة لوحدات تعليمية مكونة لطور تكو ن محدد.  08المـادة 

 يحدد مسلك التكو ن النموةجي من قبل فر ق التكو ن ضمن إطار عر  التكو ن.
أو في مؤسسـة  األصليةيعتبر المعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسلك تكو ن  في مؤسست   : 09المـادة 

 أخرى طبقا لمبدأ الحركية.
 الفصل الثاني

عادة التسجيل  التسجيل وا 
  

: يسم  لحاملي شهادة البكالور ا أو لشهادة أجنبية معادلة لها، التسـجيل فـي الدراسـات الجامعيـة  10المـادة 
 لنيل شهادة الليسانس.

إال مــن تســجيل جــامعي واحــد فقــط ال يســتفيد الطالــب المتحصــل علــى عــدة شــهادات للبكالور ــا، 
 على المستوى الوطني.

 : يتم تسجيل الطلبة و إعادة تسجيلهم كل سنة جامعية. 11المـادة 
 على الطالب تسديد حقوق التسجيل اإلدار ة عن كل سنة جامعية. يتوجب               

 الب. : يسلم للطالب عند التسجيل النهائي شهادة دراسية و بطاقة الط 12المـادة 
 .يتم تجديد بطاقة الطالب نهاية كل سنة جامعية، في إطار إعادة تسجيل دور ة تنظمها المؤسسة            
             

 الفصل التالث
 تنظيم الدروس

 

 شهادة الماستر حسب ميدان التكو ن، ال شعب و يتم تنظيم التكو ن لنيل شهادة الليسانس أ : 13المـادة    
 اإلختصاصات و يتم إقتراحها على شكل مسالك نموةجية.و                   

 ت مختلفة على دروس نظر ة، منهجية، تطبيقية، شتمل التكو ن حسب المسلك و بدرجاي : 14المـادة  
 مطبقة.                
      صو تربيمكن أن يشتمل التكو ن على عناصر ما قبل اإلحترافية، مشار ع فردية أو جماعية                 

ــــايجواحــــد               ــــى من ــــدرب عل ــــل الجــــامعي، إســــتعمال المــــوارد                     أو عــــدة تربصــــات باإلضــــافة للت العم
 التوثيقية

  الوسائل المعلوماتية و كةا التحكم في اللغات األجنبية. و            
 افة عامة.اف مع ضمان تحصيل الطلبة على ثقب األيديةا حس               
 يمكن أن يشتمل التكو ن أيضا على تحر ر مةكرة أو تقر ر تربص أو إنجاز مشرو  نهاية                



 الدراسة.               
 يمكن أن يشتمل التكو ن في الطور الثاني على مبادئ في البحث.            

 تشتمل على وحدات تدر س. : تنظم الدروس في مسلك التكو ن في سداسيات دراسية 15المـادة 
  (03( سداسيات مقسمة إلى ثالث )06: تنظم مسالك التكو ن لنيل شهادة اليسانس في ستة ) 16المـادة 

 مراحل:              
 المرحلة األولى للتشبع و التهقلم على الحياة الجامعية و إكتشاف التخصص. -

 التوجي  المتدره.تعز ز المعارف و  المرحلة الثانية -

 مرحلة الثالثة للتخصص تسم  بالحصول على معارف و قدرات في التخصص المختار.ال -
 ( : 02)( سداسيات، تتضمن مرحلتين04: تنظم مسالك التكو ن لنيل شهادة الماستر في أربعة ) 17المادة 

/أو تخصصات لنفس ميدان التكو ن وكـةا مرحلة أولى تخصص للتعليم المشترك لعدة شعب و -
 التوجي  التدر جي،و  لتعميق المعارف

 مرحلة ثانية تتضمن تخصص التكو ن و تدر ب الطالب على البحث و تحر ر مةكرة. -

 

 اإلنتقالالباب الثاني : التقييم و 
 المؤيالتالفصل األول : مراقبة المعارف و 

 

إمــا عــن طر ــق : يــتم فــي كــل سداســي تقيــيم المــؤيالت و إكتســاب المعــارف لكــل وحــدة تعليميــة  18المــادة : 
المنتظمــة أو عــن طر ــق إمتحــان نهــائي أو كاليمــا معــا. تعطــى األولويــة قــدر المراقبــة المســتمرة و 

 ستمرة و المنتظمة.مكان لتطبيق طر قة المراقبة الماإل
  : ينشر رئيس القسم بالتشاور مع فر ق التكو ن في بداية كل سداسي، عدد اإلختبارات  19المـادة 

كةلك طر قة أو طرق المراقبة المعتمدة و الموازنة المطبقـة. تتعلـق الموازنـة   طبيعتها و مدتهاو               
 بارات و بطرق المراقبة المعتمدة.بطبيعة اإلخت

 :الب حسب مسلك التكو ن على ما يلي: يشمل تقييم الط 20المـادة 
 الدروس، -
 األعمال التطبيقية، -

 األعمال الموجهة، -

 الخرجات الميدانية، -

 ية،التربصات التطبيق -

 الملتقيات، -

 العمل الشخصي. -

: يحسب معدل عالمات األعمـال الموجهـة، كلمـا إقتضـى األمـر مـن عالمـات تقيـيم الطالـب. يمكـن  21المـادة 
تنظيم يةه التقييمات في شكل عرو  و أسـئلة كتابيـة و فـرو  منزليـة و عمـل فـردي...إلك. 

 جية.تترك عملية الموازنة لهةه العناصر لتقدير الفرقة البيداوو 



: تحسب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل عالمات اإلختبارات و عالمـات التقـار ر وفـق  22المـادة 
 موازنة تقدريا الفرقة البيداووجية.

: تنظم في كل سداسي دورتين لمراقبـة المعـارف و المـؤيالت، و تعتبـر الـدورة الثانيـة بمثابـة دورة  23المـادة 
 إستدراكية.

 دراكية لكل سداسي لنفس السنة الجامعية، في أجل أقصاه شهر سبتمبر.ات اإلستنظم الدور 
المكونــة لهــةه  : تكتســب الوحــدة التعليميــة نهائيــا مــن طــرف كــل طالــب، تحصــل علــى كــل المــواد 24المـــادة 

 الوحدة.
تعتبـــر المـــادة مكتســـبة إةا كانـــت العالمـــة المحصـــل عليهـــا فـــي يـــةه المـــادة تســـاوي أو تفـــوق 

10/20. 
تسب الوحدة التعليمية أيضا عن طر ـق التعـوي ، إةا كـان معـدل مجمـو  العالمـات المحصـل تك

عليهــا فــي المــواد المكونــة لهــةه الوحــدة و موزونــة بالمعــامالت الخاصــة بهــا يســاوي أو يفــوق 
10/20. 

تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طر ـق التعـوي ، إةا كـان معـدل مجمـو  العالمـات المحصـل 
 .10/20لمواد المكونة لها، موزونة بمعامالتها يساوي أو يفوق عليها في ا

ينجم عن إكتساب الوحدة التعليمية أيضا إكتساب األرصدة المسـندة لهـا. فـي يـةه الحالـة تعتبـر 
األرصدة المحصل عليها قابلة لإلحتفا  في نفس مسلك التكو ن و قابلة للتحو ل فـي أي مسـلك 

 تكو ن آخر يتضمن يةه الوحدة.
يسم  اإلقصـاء مـن مـادة مكونـة للوحـدة التعليميـة بإكتسـاب يـةه الوحـدة، مـن خـالل حسـاب  ال

 معدل العالمات المحصل عليها في المواد األخرى المكونة لةات الوحدة.
: يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكـل طالـب تحصـل علـى مجمـو  الوحـدات التعليميـة المكونـة لـ   25المـادة 

 أعاله. 24ة في المادة وفقا للشروح المحدد
يعتبــر السداســي مكتســبا أيضــا عــن طر ــق التعــوي  مــا بــين مختلــف الوحــدات التعليميــة علــى 
النحو اآلتي : يحسب المعـدل العـام للسداسـي علـى أسـاس معـدالت الوحـدات التعليميـة المكونـة 

ن يــةا للسداســي ، موزونــة بالمعــامالت الخاصــة بهــا، و عندئــة يعتبــر السداســي مكتســبا إةا كــا
 .10/20المعدل يساوي أو يفوق 

ــالو عــدديا ثالثــون ) ــ  و الب ــنجم عــن إكتســاب السداســي، إكتســاب األرصــدة المســندة ل ( 30ي
 رصيدا.

 ال يسم  للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية اإلستفادة من التعوي .
ة فــي الــدورة اإلســتدراكية بالنســبة : فــي حالــة اإلخفــاق فــي الــدورة األولــى، يتقــدم الطالــب للمشــارك 26المـــادة 

لإلختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية وير المكتسبة. في يـةه الحالـة، يحـتفل الطالـب بـالمواد 
المــةكورة أعــاله، و يتقــدم فقــط لإلختبــارات المتعلقــة بــالمواد ويــر  24المكتســبة طبقــا للمــادة 

 المكتسبة.



أعــاله، يمكـن السـماح للطالــب  25ي  المقــرر فـي المـادة فـي حالـة إكتســاب وحـدة تعليميـة عــن طر ـق التعـو
ــالمواد ويــر المكتســبة لهــةه  ــة ب ــارات المتعلق ــدورة اإلســتدراكية بالنســبة لإلختب ــي ال بالمشــاركة ف

 الوحدة.
: خالل الدورة اإلستدراكية، تحدد العالمة الخاصـة بكـل مـادة معنيـة علـى أسـاس العالمـة المحصـل  27المـادة 

اإلســتدراكية وفــق كيفيــات مراقبــة المعــارف و المــؤيالت المحــددة طبقــا ألحكــام عليهــا فــي الــدورة 
 أعاله. 19المادة 

 يعتمد المعدل األفضل المحصل علي  بين الدورة األولى و الدورة اإلستدراكية، عالمة نهائية.
ا وفق نفـس احكـام : إثر الدورة اإلستدراكية، تعتبر الوحدة التعليمية و كةا السداسي محصل عليهم 28المـادة 

 المةكورتين أعاله. 25و  24المادتين 
رصــدة المــةكورة أعــاله، فــإن األ  24فــي حالــة عــدم إكتســاب وحــدة تعليميــة طبقــا ألحكــام المــادة 

 المكونة لها يتم اإلحتفا  بها.المسندة للمواد المكتسبة و 
 : يطبق التعوي  على : 29المـادة 

ساب الوحدة التعليميـة مـن خـالل حسـاب معـدل نقـاح الوحدة التعليمية : يسم  التعوي  بإكت -
 المواد المشكلة لها و الموزونة بمعامالتها.

 تحتفل الوحدة التعليمية المكتسبة بالتعوي  باألرصدة المسندة إليها.
السداسي : يسم  التعـوي  بإكتسـاب السداسـي مـن خـالل حسـاب معـدل معالمـات الوحـدات  -

زونـة بمعامالتهـا. يحـتفل السداسـي المكتسـب بـالتعوي  التعليمية المشكلة للسداسي و المو 
 ( رصيدا المسند إلي .30الثالثون )

ـــوي  بإكتســـاب الســـنة  )ل3، ل2، ل1الســـنة : )ل - ـــن خـــالل 3، ل2، ل1( يســـم  التع ( م
 حساب معدل عالمات الوحدات التعليمية المشكلة لها و الموزونة بمعامالتها.

 ( رصيدا المسند إليها.60تين )تحتفل السنة المكتسبة بالتعوي  بالسن
 
 
 

 القصل الثاني
 التدره في الدراسات

: يعتبر اإلنتقال من السداسي األول إلى السداسـي الثـاني لـنفس السـنة الجامعيـة و لـنفس مسـلك  30المـادة 
 التكو ن حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.

 

 الفر  األول 
 التدره في دراسات الليسانس

 



بر اإلنتقـال مـن السـنة األولـى إلـى السـنة الثانيـة ليسـانس مكسـبا للطالـب الـةي تحصـل علـى : يعت 31المـادة 
 السداسيين األولين لمسار التكو ن بالتعوي  أو بدون تعوي .

يسم  للطالب باإلنتقال من السـنة األولـى إلـى السـنة الثانيـة ليسـانس، إةا تحصـل علـى ثالثـين 
 في السداسي اآلخر 2/3قل في السداسي و على األ 1/3( رصيدا على األقل منها 30)

: يعتبر اإلنتقال من السنة الثانيـة إلـى السـنة الثالثـة ليسـانس، مكسـبا للطالـب الـةي تحصـل علـى  32المـادة 
 السداسيات األربعة لمسار التكو ن بالتعوي  أو بدون تعوي .

ليسـانس، إةا تحصـل علـى يمكن السماح للطالب باإلنتقال من السـنة الثانيـة إلـى السـنة الثالثـة 
( رصيدا على األقل واكتسب الوحدات التعليمية األساسية المطلوبة مسبقا لمواصـلة 90تسعين )

 الدراسات في التخصص.
: يمكن للطالب المسموح ل  باإلنتقال في مسلك التكو ن وفق شروح اإلنتقال الـواردة فـي الماتـدين  33المـادة 

فــا  بــالمواد المكتســبة. و فــي يــةه الحالــة يعتبــر إجبــار أو المــةكورتين أعــاله، اإلحت 32و  31
إعفاء الطالب من متابعة الدروس و األعمال الموجهة و األعمال التطبيقية بالنسبة للمواد ويـر 

 المكتسبة من صالحيات فر ق التكو ن.
ثــة فــي مســلك : يمكــن حســب الحالــة، الســماح للطالــب الراســب فــي الســنة الثانيــة أو الســنة الثال 34المـــادة 

نحـو مسـلك تكـو ن آخـر مـن طـرف فر ـق   تكو ن، بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو توجيهـ
 التكو ن.

تعطـى قـدر المســتطا  األولويـة لعمليـة توجيــ  الطلبـة الـةين يــم فـي حالـة إخفــاق ضـمن مســلك 
 لي.و  التكو ن األ 

فق و قدرات الطالب التـي ينبغي أن تؤدي يةه العلمية، عن طر ق المعابر ، إلى بناء مسلك يتوا
 من شهنها ان تسم  ل  بتدره أفضل في مساره الدراسي.

( سـنوات، 05في كل الحاالت، ال يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقـاء أكثـر مـن خمـس )
رصــيدا  120. بينمــا يمكــن الســماح للطالــب الــةي تحصــل علــى  حتــى فــي حالــة إعــادة توجيهــ

 ضافية، إستثنائيا.أكثر، بإعادة التسجيل لسنة إأو 
 
 

 الفر  الثاني
 التدره في دراسات الماستر

 

: يعتبــر اإلنتقــال مــن الســنة األولــى إلــى الســنة الثانيــة ماســتر مكســبا للطالــب الــةي تحصــل علــى  35المـــادة 
 السداسيين األولين لمسار التكو ن.

 صل على خمسة يسم  للطالب باإلنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر، إةا تح
( رصيدا على األقل، و تحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشـروطة لمواصـلة 45و أربعين )

 الدراسات في التخصص.



المـةكورة  35: يسم  للطالب بالتدره في مسلك  التكو ني وفق شروح اإلنتقال الواردة فـي المـادة  36المـادة 
ةه الحالــة، فــإن إجبــار الطالــب أو إعفــاءه مــن أعــاله، و اإلحتفــا  بــالمواد المكتســبة. و فــي يــ

متابعــة الــدروس و األعمــال الموجهــة و األعمــال التطبيقيــة بالنســبة للمــواد ويــر المكتســبة مــن 
 صالحيات فر ق التكو ن.

: يمكــن لفر ــق التكــو ن، حســب الحالــة، الســماح للطالــب الــةي لــم يــتمكن مــن اإلنتقــال فــي الســنة  37المـــادة 
تكو ن بإعادة التسجيل في نفس المسلك أو بتوجيه  نحـو مسـلك تكـو ن آخـر الثانية في مسلك 

 من طرف فر ق التكو ن.
تعطـى األولويـة قــدر المسـتطا  لعمليـة توجيــ  الطلبـة الـةين يــم فـي حالـة إخفــاق ضـمن مســلك 

 التكو ن.
 الباب الثالث

 أحكام خاصة و نهائية
 

علــى الطلبــة المســجلين  2012-2011نة الجامعيــة : تطبــق أحكــام يــةا القــرار إبتــداء مــن الســ 38المـــادة 
 الماستر.سارات الدراسات الجامعية لليسانس و المعاد تسجيلهم بصفة منتظمة في مختلف مأو 

، 2009جوان  20الموافق  1430جمادى الثانية  26المؤرخ في  137: تلغى أحكام القرار رقم  39المـادة 
 المشار إلي  أعاله.

ا العـالي فـي مرحلـة التـدره، و مـدراء المؤسسـات الجامعيـة، كـل فيمـ التكـو نمن مدير : يكلف كل  40المـادة 
 .والبحث العلمي للتعليم العاليمية ـرسينشر في النشرة اليخص ، بتطبيق يةا القرار الةي 

 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       

 
 
 
 
 

 يحدد تشكيلة لجنة اإلشراف و سيريا 2011نوفمبر  03قرار مؤرخ في 
      
      

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
تضــمن لموا 1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010



أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،، 1994

أوت  23الموافـــق  1424جمـــادى الثانيـــة  24المـــؤرخ فـــي  279-03بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -
 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، المعدل و المتمم، ،2003

، 2005اوت  16الموافـق  1426رجـب عـام  11المـؤرخ فـي  299-05بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 يحدد مهام المركز الجامعي و القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره،

 2008 أوت 19الموافــق  1429 شــعبان 17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 ،شهادة الدكتورة نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر والمتضمن و 
، الــةي 2009جــانفي  3الموافـق  1430محــرم  6المــؤرخ فـي  03-09بمقتضـى المرســوم التنفيـةي رقــم  -

 يوض  مهمة اإلشراف و يحدد كيفيات تنفيةيا،
التسـيير حـدد للقواعـد المشـتركة للتنظـيم و ةي ي، الـ 2011نـوفمبر  3المؤرخ في  711بمقتضى القرار رقم  -

 الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر، البيداووجي للدراسات
التوجيـ  فـي نتقال و تضمن كيفيات التقييم و اإل والم، 2011نوفمبر 3 المؤرخ في 712بمقتضى القرار رقم  -

 طوري الليسانس و الماستر،
 

 ـررـــــقـي
 

 يهدف يةا القرار إلى تحديد تشكيلة و سير لجنة اإلشراف .:  المادة األولى
 : تدعى لجنة اإلشراف في صلب النص " اللجنة " و تتشكل من : 02دة المـا

 مدير المؤسسة، -
 نائب المدير المكلف بالبيداووجي أو مدير الدراسات المكلف بالبيداووجيا، -

 ميادين التكو ن، يمسؤول -

 هم لتقدير مدير المؤسسة،أساتةة باحثين يترك تعيين -
 .يعين نائبا للرئيس و مقررا للجنةنة مدير المؤسسة و يرأس اللج : 03المـادة 

 يخضع سير اللجنة لألحكام الواردة في نظامها الداخلي. : 04المـادة 
اإلطــار تســهر علــى الســير الحســن تــنظم اللجنــة، اإلشــراف علــى مســتوى المؤسســة و فــي يــةا  : 05المـــادة 

ــة باإلشــراف، ال ســيما للنشــ ــة المتعلق ــام التنظيمي ــق األحك ــام المرســوم اطات المرتبطــة بتطبي أحك
 و المةكور أعاله. 2009جانفي  3المؤرخ في  03-09التنفيةي رقم 

لجامعيـة، كـل فيمـا يخصـ  اراء المؤسسـات فـي مرحلـة التـدره، و مـد التكـو ن العـالييكلف مدير  : 06المـادة 
 بتنفية يةا القرار الةي ينشر في النشرة الرسمة للتعليم العالي و البحث العلمي.

 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في                                                                   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                      

 رشيد حراوبية                                                                     
 



 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن كيفيات ترتيب الطلبة 2011نوفمبر  03قرار مؤرخ في 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 الحكومة، ، والمتضمن تعيين أعضاء2010
ــر  ،1994أوت  27المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  - ــةي يحــدد صــالحيات وز  ال

 التعليم العالي و البحث العلمي،
أوت  23الموافـــق  1424جمـــادى الثانيـــة  24المـــؤرخ فـــي  279-03بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 نظيمها و سيريا، المعدل و المتمم،الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بت ،2003
ــــةي رقــــم  - اوت  16الموافــــق  1426رجــــب عــــام  11المــــؤرخ فــــي  299-05بمقتضــــى المرســــوم التنفي

 القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره،الةي يحدد مهام المركز الجامعي و ،2005
ـــةي رقـــم  -  2008 أوت 19الموافـــق  1429رجـــب  17المـــؤرخ فـــي  265-08بمقتضـــى المرســـوم التنفي

 ،اهتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتور والم
حدد للقواعد المشتركة للتنظيم و التسيير ، الةي ي 2011نوفمبر  3المؤرخ في  711بمقتضى القرار رقم   -

 البيداووجي للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس و شهادة الماستر،
جيـ  التو ضـمن كيفيـات التقيـيم و اإلنتقـال و توالم،  2011نـوفمبر  3المؤرخ فـي  712القرار رقم بمقتضى  -

 في طوري الليسانس و الماستر،
 

   يقـــــــــرر  
 

 يهدف يةا القرار إلى تحديد كيفيات ترتيب الطلبة.:  المادة األولى
  وار من طرف " لجنة الترتيب طألة و لكل اين: يتم اإلعالن عن ترتيب الطلبة لدفعة مع 02المـادة 

 و التوجي  " كما يي محددة في التنظيم المعمول ب .               
يعتبــر معــدل الترتيــب معــدل المعــدالت العامــة لسداســيات الدراســة المعنيــة، موزونــة بالمعــامالت  : 03المـــادة 

بـديونن و اإلنتقـاالت بعـد التصحيحية التـي تهخـة بعـين اإلعتبـار التـهخرات المتراكمـة واإلنتقـاالت 
 .الدورة اإلستدراكية

 حيث أن : ، MC = MSE (1-a (r+d/2 + s/4)):يتم حساب يةا المعدل وفق الصيغة التالية          

MC معدل الترتيب =  
MSE معدل معدالت السداسيات المعنية = 
MSE  =n  Msi (Msi)/ يو معدل السداسيi. 

a  0.04= نسبة التخفيل المقدرة بـ. 
s عدد التكرارات في السنة =. 
d عدد اإلنتقاالت بديون في السنة =. 



S عدد اإلنتقاالت بعد الدورة اإلستدراكية في كل سداسي =. 
n ( عدد السداسيات المعنية =n  بالنسبة لليسانس و  6و  1محصورة ما بينn  1محصورة ما بين  
 بالنسبة للماستر( 4و   

ا يخصـ ، تكـو ن العـالي فـي مرحلـة التـدره و مـدراء المؤسسـات الجامعيـة، كـل فيمـيكلف مدير ال : 04المـادة 
 البحث العلميالرسمية لوزارة التعليم العالي و ينشر في النشرة بتطبيق يةا القرار الةي 

 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد شروح الحصول على شهادة الماستر للطلبة 2011نوفمبر  03قرار مؤرخ في 
 المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة، دبلوم المهندس المعماري في المدارس خاره الجامعة

         

 العالي و البحث العلمي، التعليموز ر إن 
المتضـمن و  ،1999أفر ـل  4الموافـق  1419ةي الحجـة  18المـؤرخ فـي  05-99بمقتضى القانون رقم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
المتضمن تنظيم ، و 1971أوت  25الموافق  1391رجب  4المؤرخ في  219-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 ل على شهادة مهندس، المعدل،الدروس للحصو
المتضـمن و  ،1972أكتـوبر  3الموافـق  1392شـعبان  25المـؤرخ فـي  190-72بمقتضى المرسوم رقـم  -

 تنظيم الدروس للحصول على دبلوم المهندس المعماري، 
، 2010مـــاي  28الموافـــق  1431 االولـــىجمـــادى  14المـــؤرخ فـــي  149-10رقـــم  القـــانون بمقتضـــى  -

 عضاء الحكومة،والمتضمن تعيين أ
أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،، 1994
ديســـمبر  29الموافـــق  1424ةو القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 د مهام المدرسة خاره الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، الةي يحد ،2003
 2008 أوت 19الموافــق  1429 شــعبان 17المــؤرخ فــي  265-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 ،اهتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس و شهادة الماستر و شهادة الدكتور والم
 

   يقـــــــــرر  
 

ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99مــن القــانون رقــم  1مكــرر  21تطبيقــا ألحكــام المــادة :  األولــىالمــادة 
والمـتمم  التـوجيهي للتعلـيم العـالي، المعـدلتضـمن القـانون المو1999أفر ل  4الموافق  1419

ف يــةا القــرار إلــى تحديــد شــروح الحصــول علــى شــهادة الماســتر للطلبــة ةالمــةكور أعــاله، يهــو 
 ل شهادة مهندس دولة و دبلوم المهندس المعماري في المدارس خاره الجامعة.المسجلين لني



 : تسلم المدارس خاره الجامعة، المةكورة أدناه : 02المـادة 
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات، -
 المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي، -

 المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية، -

 العليا للري،المدرسة الوطنية  -

 المدرسة الوطنية العليا للمناجم و المعادن، -

 المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل، -

 المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمار ة و التعمير، -

 اء و اإلقتصاد التطبيقي،صالمدرسة الوطنية العليا لإلح -

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة. -

هادة مهندس دولة أو دبلوم المهندس المعماري، حسب الحالة، شهادة الماستر طبقا ز ادة على ش
 للشروح الواردة في التنظيم المعمول ب .

أعـاله، الـراوبين فـي الحصـول  2يجب على الطلبة المسجلين في المـدارس المـةكورة فـي المـادة  : 03المـادة 
ى البحـث يقـدر حجمـ  السـاعي األدنـى على شهادة الماستر، متابعة تكـو ن تكميلـي للتـدر ب علـ

 (.200بمائتي ساعة )

أعــاله مــن قبــل  3يحــدد التنظــيم البيــداووجي و العلمــي للتكــو ن التكميلــي المــةكور فــي المــادة  : 04المـــادة 
 الهيئات البيداووجية و العلمية للمؤسسة، مع مراعاة خصوصية التكو ن.

ا يخصــ ، حلــة التــدره و مــدراء المــدارس المعنيــة، كــل فيمــيكلــف مــدير التكــو ن العــالي فــي مر   : 05المـــادة 
 لتعليم العالي والبحث العلميلينشر في النشرة الرسمية بتطبيق يةا القرار الةي 

 2011 نوفمبر 03حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                              

 رشيد حراوبية                                                                 

 

 يتضمن رزنامة 2011نوفمبر  03قرار مؤرخ في 
 2012 -2011لجامعية العطل الجامعية للسنة ا

        
    

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
أوت ســنة  27الموافــق  1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي، ، 1994
 2008مـاي  03الموافـق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  129-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاة الباحث اإلستشفائي الجامعي،و 



 2008مـاي  03الموافـق  1429ربيع الثاني  27المؤرخ في  130-08بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاة الباحث،و 
 قتضى المراسيم المنظمة لنظام الدراسات لنيل الشهادات الجامعية.بم -
 

 ــــرر يقــــ 
   

ــى ــادة األول ــة :  الم ــة الفصــلية للســنة الجامعي ــة الجامعي بالنســبة لفصــل الشــتاء  2012-2011تحــدد العطل
 ،2012جــانفي  02مســاءا إلــى يــوم اإلثنــين  2011ديســمبر  15إبتــداءا مــن يــوم الخمــيس 

 صباحا.
بالنسـبة لفصـل الربيـع إبتـداءا  2012-2011: تحدد العطلة الجامعية الفصـلية للسـنة الجامعيـة  02دة المـا

 صباحا. ،2012أفر ل  ا الول مساءا إلى يوم األحد 2011مارس  15من يوم الخميس 
 بالنسبة لفصـل الصـيف إبتـداءا 2012-2011تحدد العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية  : 03المـادة 

 صباحا. ،2012سبتمبر  02مساءا إلى يوم األحد  2011جو لية  04من يوم األربعاء 
 أعوان المصال .الموظفين اإلدار ين و التقنيين و ال تطبق يةه اإلجراءات على  : 04المـادة 
 .لتعليم العالي والبحث العلميلينشر يةا القرار في النشرة الرسمية   : 05المـادة 

 

 2011 نوفمبر 03 حرر بالجزائر في  
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                              
 رشيد حراوبية                                                                   

 
 
 
 
 
 

 يتضمن إنشاء اللجنة 2011نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 ةدارس خاره الجامعالتقنية للم

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
أوت ســنة  27وافــق الم 1415ربيــع األول  19المــؤرخ فــي  260-94بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،، 1994
، 2001جوان  23الموافق  1422جمادى األولى  2المؤرخ في  08-01بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 17الةي يحدد صالحيات، تشكيل و سير األجهزة الجهوية و الندوة الوطنية للجامعات، ال سيما المادة 



ديســـمبر  29الموافـــق  1426ةو القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -
 الةي يحدد مهام المدرسة خاره الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا،  ،2005

 

   ــــرر يقـــ 
 

ة، التي تدعى في صلب الـنص" يهدف يةا القرار إلى إنشاء لجنة تقنية للمدارس خاره الجامع:  المادة األولى
 اللجنة" و يحدد مهامها و تشكيلها و سيريا.

 : اللجنة جهاز للتنسيق و التشاور. 02المـادة 
 و بهةا الصدد، تكلف بما يهتي :

 إقتراح كل التدابير المتعلقة بالتنظيم البيداووجي و العلمي و اإلداري للمدارس، -
 توجيههم في المدارس،و  الويا الجدداملي شهادة الباكحإقتراح شروح تسجيل  -
 اإلنتقال في الدراسة،لرامية إلى تحسين نظام التقييم و إقتراح كل التدابير ا -
 إعداد توقعات قدرات اإلستقبال البيداووجية و تحديد اإلحتياجات في يةا المجال، -
 ثل في يةا اإلطار،القيام بجرد القدرات العلمية و إقتراح الحل األصلي من أجل اإلستعمال األم -
 إتخاة التدابير من أجل ضبط التدفقات الطالبية للمدارس و األقسام التحضير ة. -
 حث العلمي و التطو ر التكنولوجي.إقتراح التدابير الرامية إلى المسايمة في المجهود الوطني للب -

 يين.تضم اللجنة كل مدراء المدارس خاره الجامعة بوصفهم أعضاء قانون :03المـادة 
 .يمكن للجنة دعوة أي شخص بإمكان  المسايمة في المسائل التي تعر  عليها

يتــرأس اللجنــة مــدير مدرســة خــاره الجامعــة يعينــ  الــوز ر المكلــف بــالتعليم العــالي، لعهــدة مــدتها  :04المـــادة 
 (  سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.03ثالث )

بإســتدعاء مــن رئيســها ( فــي السداســي فــي دورة عاديــة 02تجتمــع اللجنــة علــى األقــل مــرتين ) :05المـــادة 
يمكن أن تجتمع في دورة وير عاديـة إمـا بطلـب مـن الـوز ر المكلـف بـالتعليم العـالي أو بطلـب و

 أعضائها. (2/3من ثلثي )
 رسـل  للـوز ر المكلـف بـالتعليم العـالي للموافقـة نة جدول أعمـال الـدورات العاديـة و يعد رئيس اللج :06المـادة 

 لي .ع
ــى  ــائق الضــرور ة لســير األشــغال إل ترســل اإلســتدعاءات مصــحوبة بجــدول األعمــال و كــل الوث

 ( يوما على األقل قبل التار ك المقرر لعقد الدورة.15األعضاء، خمسة عشرة )
 ترسل نسخة من  إلى الوز ر المكلف بالتعليم العالي.تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق علي  و  :07المـادة 

تحرر مداوالت اللجنة فـي محضـر و تـدون فـي سـجل خـاص مـرقم و مؤشـر عليـ  و ممضـي مـن  :08ـادة الم
 طرف رئيس اللجنة. ترسل نسخة من  إلى الوز ر المكلف بالتعليم العالي.

 تتكفل المدرسة التي تضمن أمانة اللجنة بمصار ف سير اللجنة. :09المـادة 
 العليا لألساتةة بنص خاص. : تنظم اللجنة التقنية للمدارس10المـادة 
 .لتعليم العالي والبحث العلميليةا القرار في النشرة الرسمية  : ينشر11المـادة 

 



 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                                   
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ 51يعدل و يتمم القرار رقم  2011نوفمبر  10مؤرخ في قرار 
  المكونة المتضمن إنشاء األقسامو   2011جانفي  18في  

 العلوم السياسية لدى جامعة بجايةالحقوق و لكلية 
           

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر  إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 حيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،الةي يحدد صال
جو ليـــة  7الموافــق  1419 ربيــع األول 13المــؤرخ فـــي  218 – 98بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقـــم  -

 ، والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل والمتمم.1998
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 34ادة ـالمـتمم، ال سـيما المـلخاصـة بتنظيمهـا وسـيريا، المعـدل و القواعـد االةي يحدد مهام الجامعة و ، 2003
 من .
 ، والمتضمن إنشاء األقسام المكونة لكلية علوم 2011جانفي  18المؤرخ في  51بمقتضى القرار رقم  -
 
 
 

 بجاية ، المتمم. الحقوق و العلوم السياسية بجامعة
 

 ـــــــرر يقــ  
 

والمةكور أعـاله كمـا  2011جانفي  18المؤرخ في  51من القرار رقم  2تعدل و تتمم المادة :  المادة األولى
 يهتي : 

 

 بجامعة بجاية، األقسام التالية :الحقوق و العلوم السياسية : تنشه لدى كلية  02" المـادة     
 قسم التعليم األساسي للحقوق، -
 م،قسم القانون العا -
 قسم القانون الخاص، -
 قسم قانون األعمال، -



 قسم العلوم السياسية". -

والســادة مــدير التكــو ن  ت لمــا بعــد التــدره والبحــث التكــو نتكلــف كــل مــن الســيدة مــديرة الدراســا : 02المـــادة 
في ينشر ا يخص ، بتنفية يةا القرار الةي العالي في مرحلة التدره و مدير جامعة بجاية، كل فيم

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـنشرة الرسال
 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في 

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                    

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 أم البواقييل جامعة يتضمن تهي 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
توراه وما متعلق بالتكو ن في الدكالو  1998أوت 17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و  9، ال سيما المادتين المتممتهييل الجامعي، المعدل و بعد التدره المتخصص وال
المتضمن و  2009جانفي  4 الموافق 1430محرم  7في  المؤرخ 06-09بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 أم البواقي،إنشاء جامعة 
  أوت 23 الموافق 1424 جمادى الثانية 24 مؤرخ فيال 279-03قم ر بمقتضى المرسوم التنفيةي  -
 
 
 

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ــدل و المــتمم1998 ــةكور أعــاله، يهــد ، المع ــىوالم أم البــواقي تهييــل جامعــة  ف يــةا القــرار إل

 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي. 
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
ن تـار ك ( سنوات إبتـداء مـ04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 مةكور أعاله.الو  المعدل والمتمم ،1998أوت  17في 



، كـل فيمـا أم البـواقيالتكو ن و مـدير جامعـة التدره والبحث و  بعدتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 
 لقرار.يخص  بتنفية يةا ا

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                               

 ـــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 جامعة أم البواقي
 الحقوق  -

 ـــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تهييل جامعة المدية 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 

 ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح للتكو 
      

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
متعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه الو  1998أوت  17المـؤرخ فـي  254-98بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -
 من ، 113و  9، ال سيما المادتين ممما بعد التدره المتخصص و التهييل الجامعي، المعدل و المتو 
 2009جــــانفي  4الموافــــق  1430محــــرم  7المــــؤرخ فــــي  11-09بمقتضــــى المرســــوم التنفيــــةي رقــــم  -
 المتضمن إنشاء جامعة المدية،و 
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم. الةي يحدد مهام الجامعة و، 2003
 

   ـــرر يقــــ 
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ف يةا القـرار إلـى تهييـل جامعـة المديـة للتكـو ن والمةكور أعاله، يهد ، المعدل و المتمم1998

 ى شهادة الدكتوراه و لتنظيم التهييل الجامعي و منح .للحصول عل
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 



( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 
المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12مادتين إمضائ  مع التقيد بهحكام ال

 المةكور أعاله.و  ، المعدل والمتمم1998أوت  17في 
التدره و البحـث و التكـو ن و مـدير جامعـة المديـة، كـل فيمـا  بعدتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 

 يخص  بتنفية يةا القرار.
 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسفي النشرة الينشر يةا القرار  : 05المـادة 
 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                             
 رشيد حراوبية                                                                 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 المديةجامعة 
 العلوم اإلقتصادية، علوم التسيير و العلوم التجار ة. -
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 مةيتضمن تهييل جامعة قال 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94التنفيةي رقم بمقتضى المرسوم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
كتوراه المتعلـق بـالتكو ن فـي الـدو  1998أوت  17المـؤرخ فـي  254-98بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -

 من ، 113و 9 ، ال سيما المادتينالمتممالمعدل و وما بعد التدره المتخصص و التهييل الجامعي، 
سـبتمبر  18الموافـق  ،1422جمـادى الثانيـة  30المـؤرخ فـي  273-01بمقتضى المرسوم التنفيةي رقـم  -

 المتضمن إنشاء جامعة قالمة، المعدل،و  2001
 تأو  23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 



أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ييــل جامعـة قالمـة لتنظــيم ف يــةا القـرار إلـى تهلمــةكور أعـاله، يهـداو  ، المعـدل و المـتمم1998

 التهييل الجامعي و منح .
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12ين إمضائ  مع التقيد بهحكام المادت
 المةكور أعاله.و  المعدل والمتمم 1998 ،أوت 17في 

التكــو ن و مــدير جامعــة قالمــة، كــل فيمــا مــديرة الدراســات لمــا بعــد التــدره والبحــث و تكلــف الســيدة  : 04المـــادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسرة الينشر يةا القرار في النش : 05المـادة 
 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                               
 

 ــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 قالمة جامعة  
 تار ك. -

 
 
 
 

 يتضمن تهييل جامعة البليدة 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

       
    

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،الةي 
لمتعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه و او  1998أوت 17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و  9، ال سيما المادتين ما بعد التدره المتخصص و التهييل الجامعي، المعدل و المتمم



المتضـمن إنشـاء جامعـة البليـدة، و  1989أوت  01المؤرخ في  137-89م بمقتضى المرسوم التنفيةي رق -
 المعدل،

 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -
 المتمم.لخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد ا، 2003

 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : دة األولىالما
المةكور أعاله، يهدف يةا القـرار إلـى تهييـل جامعـة البليـدة للتكـو ن و  ، المعدل و المتمم1998

 للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي.
 صصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار.: تحدد قائمة التخ 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 مةكور أعاله.الو  لمتممالمعدل وا ،1998أوت  17في 

التكـو ن و مـدير جامعــة البليـدة، كـل فيمــا التــدره والبحـث و  بعـدتكلـف السـيدة مــديرة الدراسـات لمـا  : 04المــادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                               
 
 
 

 

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 الجامعييحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل 

 البليدةجامعة  
 إعالم آلي. -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة مستغانم 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10ي رقــم بمقتضــى المرســوم الرئاســ - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010



 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

المتعلق بالتكو ن في الـدكتوراه و  ،1998أوت  17المؤرخ في  254-98لتنفيةي رقم بمقتضى المرسوم ا -
 من ، 113و 9 ، ال سيما المادتينما بعد التدره المتخصص و التهييل الجامعي، المعدل و المتمم

 1998جو لية  07 الموافق 1419 ربيع األول 13المؤرخ في  220-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 ،والمتمم من إنشاء جامعة مستغانم، المعدلالمتضو 
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9ادتين تطبيقـا ألحكـام المـ: المادة األولى
للتكـو ن  مستغانملمةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلى تهييل جامعة وا ، المعدل و المتمم1998

 .و منح  للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي
 الجامعي في ملحق يةا القرار. : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و  المعدل والمتمم ،1998أوت  17في 

التكـو ن و مـدير جامعـة مسـتغانم، كـل فيمـا التـدره والبحـث و  بعـدتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 
 
 

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                
 رشيد حراوبية                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــ
  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 

 ييل الجامعييحدد قائمة التخصصات المفتوحة للته
 مستغانمجامعة  
 اللغة العربية. -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة تيارت 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 



 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 
          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10الرئاســي رقــم بمقتضــى المرســوم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
المتعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه و  1998أوت  17المـؤرخ فـي  254-98رسوم التنفيـةي رقـم بمقتضى الم -
 من ، 113و  9، ال سيما المادتين المتممخصص والتهييل الجامعي، المعدل و ما بعد التدره المتو 
سـبتمبر  18الموافـق  1422جمـادى الثانيـة  30المـؤرخ فـي  271-01بمقتضى المرسـوم التنفيـةي رقـم  -

 المتمم،ضمن إنشاء جامعة تيارت، المعدل و المتو  2001
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 المتمم.لخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد ا، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113و  9المـادتين  تطبيقـا ألحكـام: المادة األولى
ف يـةا القـرار إلــى تهييـل جامعــة تيـارت للتكــو ن دالمــةكور أعـاله، يهــو  المعـدل والمـتمم ،1998

 .و منح  للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي
 ل الجامعي في ملحق يةا القرار.: تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهيي 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 .المةكور أعالهو المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 

مدير جامعة تيارت، كل فيما يخص  التكو ن و د التدره والبحث و بعدراسات لما تكلف السيدة مديرة ال : 04المـادة 
 بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                
 رشيد حراوبية                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 لجامعييحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل ا

 تيارتجامعة  
 األدب العربي.اللغة و  -



 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة معسكر 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10لرئاســي رقــم بمقتضــى المرســوم ا - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ا موالمتعلق بالتكو ن في الدكتوراه و  1998أوت  17المؤرخ في 254-98سوم التنفيةي رقم بمقتضى المر  -

 من ، 113و 9، ال سيما المادتين المتممخصص و التهييل الجامعي، المعدل و بعد التدره المت
 2009جــــانفي  4الموافــــق  1430محــــرم  7المــــؤرخ فــــي  12-09بمقتضــــى المرســــوم التنفيــــةي رقــــم  -
 ء جامعة معسكر،المتضمن إنشاو 
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 المتمم.لخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد ا، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98لتنفيـةي رقـم مـن المرسـوم ا 113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
المةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلى تهييـل جامعـة معسـكر للتكـو ن و  ، المعدل و المتمم1998

 .و منح  للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 

البحـث والتكـو ن و مـدير جامعـة معسـكر، كـل فيمـا التـدره و  بعـديرة الدراسـات لمـا تكلف السيدة مـد : 04المـادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                
 رشيد حراوبية                                                               

 ــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 معسكرجامعة  



 فيز اء. -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة الشلف 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــ 14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431ة جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
توراه و المتعلق بالتكو ن في الـدكو  1998أوت  17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و 9، ال سيما المادتين المتممما بعد التدره المتخصص والتهييل الجامعي، المعدل و 
جو ليــة  23الموافــق  1422جمــادى األولــى  02المــؤرخ فــي  209-01بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 ،والمتمم المتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدلو  2001
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
  

 يقـــــــــرر
 

أوت  17المـؤرخ فـي  425-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
المةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلـى تهييـل جامعـة الشـلف للتكـو ن و ، المعدل و المتمم 1998

 .ومنح  للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) يبقى : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و 12إمضائ  مع التقيـد بهحكـام المـادتين 
 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 

كـل فيمـا التكـو ن و مـدير جامعـة الشـلف، التـدره والبحـث و  دبعـتكلـف السـيدة مـديرة الدراسـات لمـا  : 04المـادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي عليم العاليوز ر الت                                                           
 رشيد حراوبية                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي



 

 الشلفجامعة 
 يندسة ميكانيكية ، -
 العربي. اللغة و األدب -

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 يتضمن تهييل المدرسة الوطنية العليا 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 

 البحر و تهيئة الساحل للتكو ن للحصول على شهادة لعلوم  
 الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10المرســوم الرئاســي رقــم بمقتضــى  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ما توراه و المتعلق بالتكو ن في الدكو  1998أوت  17المؤرخ في 254-98قتضى المرسوم التنفيةي رقم بم -

 من ،113و 9، ال سيما المادتين المتممالتهييل الجامعي، المعدل و بعد التدره المتخصص و 
ديســـمبر  29الموافـــق  1424ةو القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، حدد مهام المدرسة خاره الجامعة و الةي ي ،2003
 2008 جو لية 14 الموافق 1429 رجب 11 مؤرخ فيال 221-08قم ر بمقتضى المرسوم التنفيةي  -
 
 

 تضمن تحو ل المعهد الوطني لعلوم البحر و تهيئة الساحل إلى مدرسة خاره الجامعة.والم
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113و  9تطبيقا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى تهييـل المدرسـة الوطنيـة العليـا دالمةكور أعاله، يهـو  المتمم، المعدل و 1998

 ل الجـامعيتنظـيم التهييـو ن للحصـول علـى شـهادة الـدكتوراه لعلوم البحر و تهيئـة السـاحل للتكـ
 .ومنح 

 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98ي رقـم مـن المرسـوم التنفيـة 115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 



مدير المدرسة الوطنيـة العليـا لعلـوم التدره والبحث والتكو ن و  بعدتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 
 كل فيما يخص  بتنفية يةا القرار.البحر و تهيئة الساحل، 

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسفي النشرة الينشر يةا القرار  : 05المـادة 
 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 ةرشيد حراوبي                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 

 المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل 
 علوم البحر. -

 ـــــــــــــــــــــــــ
 بغرداية  يتضمن تهييل المركز الجامعي 2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 

 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح 
          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94لمرسوم التنفيةي رقم بمقتضى ا -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
والمتعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه  1998أوت  17المـؤرخ فـي  254-98بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -

 من ، 113و 9، ال سيما المادتين المتممامعي، المعدل و وما بعد التدره المتخصص والتهييل الج
الةي يحدد مهـام المركـز الجـامعي ، 2005 أوت 16 مؤرخ فيال 299-05قم ر بمقتضى المرسوم التنفيةي  -

 و القواعد الخاصة بتنظيم  و سيره.
ـــم  - ـــةي رق ـــي  302-05بمقتضـــى المرســـوم التنفي ـــق  1426رجـــب  11المـــؤرخ ف  2005أوت  16المواف
 رداية،المتضمن إحداث مركز جامعي بغو 
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
المةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلى تهييل المركز الجامعي بغردايـة و  ، المعدل و المتمم1998

 .ومنح  ادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعيللتكو ن للحصول على شه
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 



( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 
المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و 12 إمضائ  مع التقيـد بهحكـام المـادتين

 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 
التكو ن و مدير المركز الجامعي بغرداية، كل بعد التدره والبحث و تكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 

 فيما يخص  بتنفية يةا القرار.
 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسفي النشرة ال ينشر يةا القرار : 05المـادة 

 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                            

 رشيد حراوبية                                                               
 ــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 المركز الجامعي بغرداية 
 تار ك. -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل المركز الجامعي بسوق أيراس  2011 نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 ة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح للتكو ن للحصول على شهاد

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19في  المؤرخ 260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 
توراه و المتعلق بالتكو ن فـي الـدكو  1998وت أ 17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و 9لمادتين ، ال سيما االمتممما بعد التدره المتخصص والتهييل الجامعي، المعدل و 
 2001ســبتمبر  18الموافــق  1422جمــادى الثانيــة  30المــؤرخ فــي  279-01بمقتضــى التنفيــةي رقــم  -
 ،المعدل والمتمم المتضمن إحداث مركز جامعي بسوق أيراسو 
الةي يحدد مهـام المركـز الجـامعي ، 2005 أوت 16 مؤرخ فيال 299-05قم ر بمقتضى المرسوم التنفيةي  -
 الخاصة بتنظيم  و سيره.القواعد و 
 

   يقـــــــــرر  
 



أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
المةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلى تهييل المركـز الجـامعي بسـوق و  ، المعدل و المتمم1998

 .و منح  توراه و تنظيم التهييل الجامعيأيراس للتكو ن للحصول على شهادة الدك
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 

التـدره و البحـث و التكـو ن و مـدير المركـز الجـامعي بسـوق  بعدتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 
 أيراس، كل فيما يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسفي النشرة الينشر يةا القرار  : 05المـادة 
 

 2011نوفمبر  10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                             

 رشيد حراوبية                                                               
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

  2011نوفمبر  10ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 

 المركز الجامعي بسوق أيراس 
 لغة و أدب عربي. -

 
 
 
 

 قائمة مقاييس المسار الدراسييحدد  2011نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 دلةادة دكتور في الصيـللسنة األولى لنيل شه

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافـق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فـي  05-99بمقتضـى القــانون رقـم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
تنظـيم والمتضـمن  1971أوت  25الموافـق  1391رجب  4المؤرخ في  216-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل والمتمم.



ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني
 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -
 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003

 

   يقـــــــــرر  
 

يهدف يةا القرار إلى تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسـي للسـنة األولـى لنيـل شـهادة دكتـور :  المادة األولى
 في الصيدلة وفقا لملحق يةا القرار.

ا يخصـ ، بتطبيـق : يكلف مدير التكو ن العالي في مرحلـة التـدره و عمـداء كليـات الطـب، كـل فيمـ 02المـادة 
 .لتعليم العالي والبحث العلميلينشر في النشرة الرسمية يةا القرار الةي 

 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لشهادة دكتور في الصيدلةالبرنامج البيداغوجي للسنة األولى ملحق: 

 

 أعمال موجهة محاضرات المواد
 أعمال تطبيقية

 المعامالت المجمو 

حصائيات  1 80 20 60 بيور اضيات، إعالم آلي و بيوا 

 1 80 20 60 النية عامةكيمياء صيد

 1 120 20 80 ياء صيدالنية عضويةكيم

 1 120 20 80 بيولوجيا خلوية

 1 50 20 30 فيز اء صيدالنية

 1 60 20 40 بيولوجيا نباتية

 1 80 20 60 فيز ولوجي -وظيفي وصفي و -تشر   وظيفي

ـــــوم إنســـــانية : تـــــار ك الصـــــيدلة و صـــــناعة  عل
 األدوية، منهجية

60 20 80 1 

 لغات :
 تدعيم التحكم في لغة العمل )فرنسية( -
 ترسيك اللغة العلمية )إنجليز ة( -

60 20 60 1 

 9 730 200 580  المجمو 



 اإلستفادة 50 تربص
                

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 برنامج السنة السادسة "إنتقالية"يحدد  2011نوفمبر  10قرار مؤرخ في 

 لنيل شهادة دكتور في الصيدلة 
 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن  ،1999أفر ــل  4وافــق الم 1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
والمتضـمن تنظـيم  1971أوت  25الموافـق  1391رجب  4المؤرخ في  216-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل و المتمم.
ــي 149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14 المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 رخ فـــيمـــؤ ال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
 

   يقـــــــــرر  
 

الصـيدلة  يهدف يةا القرار إلى تحديد برنامج السنة السادسة "إنتقالية" لنيل شـهادة دكتـور فـي:  المادة األولى
 يةا القرار.وفقا لملحق 

ا يخصـ ، بتطبيـق : يكلف مدير التكو ن العالي في مرحلـة التـدره و عمـداء كليـات الطـب، كـل فيمـ 02المـادة 
 .لتعليم العالي والبحث العلميلينشر في النشرة الرسمية يةا القرار الةي 

 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                               

 رشيد حراوبية                                                                    

 
 برنامج السنة السادسة " إنتقالي " لطبيب صيدلي :ملحق

 سنة ما قبل تمهينية
 

 تربص بدوام كامل  -1

 غير محدودة( :قائمة أماكن التربص )أماكن التربص 

 المصلحة العيادية 

 تربص في الصيدلة 

 تربص في الصناعة 

 
 أشهر، في مكان إنجاز المذكرة. 3الباقي : 



 درس واحد/الشهر –دروس عليا في مرحلة التدرج في الصيدلة  -2

 

 الميدان عنوان الدرس

 شؤون قانونية  -
 ملفات صيدالنية و تقييم -
 تنظيم و مرجعيات الدواء -

 ةصيدالني

 كيمياء تحليلية مراقبة فيزيائية كيميائية للدواء : المهنجية، الوسائل و المرجعيات -

 صيدالنية تحسين عالجي في الصيدلة العيادية -

 صيدالنية نصوصص طبية -

 صيدالنية مبدأ التكافؤ و إحالل األدوية -

باتبات ف النيبدي :أهميبة جبرد اإلسبتعماالت و كشبطبب تقلنبات اإلثني وعلم ال -
 البرية المستخدمة في الطب التقليدي

 علم النبات الطبي

 صناعة األدوية  المعالجة الطبية، التنظيم و التمهين -

 صناعة األدوية بيوتكنولوجيا األدوية -

األدويبببة و األفبببراد الضبببعفاء : األطفبببال الرضبببع، النسببباء الحوامبببل و كببببار  -
 السن....

 صيدالنية

 علم السموم ية، علم التسمم البيئي و السموم الغذائيةعلم السموم البيولوج -

 صيدالنية تشكيل ملف المعاالجات الصيدالنية -

تعريف إبيديمولوجيا و مسببات األوبئة الجرثومية من عدوى  -
 المستشفيات

 المميزات الرئيسية لعدوى المستشفيات -

 حالة البيكتيريا المقاومة للمضادة الحيوية -

 ميكروبيولوجيا

 

 ملتقى منهدية في البحث العيادي -3
 البحث إلى المةكرة".ملتقى تكو ني في منهجية البحث العيادي " من صياوة السؤال 

 ة أو أطروحةر مةك -4
 تقييم التربصات، الدراسات العليا و المةكرة )أو أطروحة( المقدمة. -5

 
 
 
 
 
 

 راسيقائمة مقاييس المسار الديحدد  2011نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 طب األسنانللسنة األولى لنيل شهادة دكتور في 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافــق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فــي  05-99بمقتضــى القــانون رقــم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
المتضـمن تنظـيم و  1971أوت  25الموافـق  1391رجب  4خ في المؤر  218-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 م.مالمتعلى شهادة جراح أسنان، المعدل و  الدروس للحصول



ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني
 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -
 المتمم.عدل و لخاصة بتنظيمها وسيريا، المالقواعد ادد مهام الجامعة و الةي يح، 2003

 

   يقـــــــــرر  
 

ف يةا القرار إلى تحديد قائمة مقاييس المسار الدراسـي للسـنة األولـى لنيـل شـهادة دكتـور ديه:  المادة األولى
 األسنان وفقا لملحق يةا القرار. في طب

، بتطبيـق ا يخصـ : يكلف مدير التكو ن العالي في مرحلـة التـدره و عمـداء كليـات الطـب، كـل فيمـ 02المـادة 
 لتعليم العالي والبحث العلميلينشر في النشرة الرسمية يةا القرار الةي 

 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لشهادة دكتور في طب األسنانالبرنامج البيداغوجي للسنة األولى ملحق:

 

 

 أعمال موجهة محاضرات المواد
 أعمال تطبيقية

 المعامالت المجمو 

 4 60 20 40 تشر   عام

 2 45 15 30 فيز ولوجيا عامة

 4 90 30 60 أنسجة / علم األجنة

 2 51 15 36 وراثة

 3 75 30 45 بيوكيمياء

 2 45 15 30 فيز اء

 3 75 30 45 بيوفيز اء

 3 65 15 50 بيور اضيات / إحصاء

 3 75 30 45 كيمياء

 1 20 - 20 صحة إجتماعية و علوم إنسانية

 1 50 - 50 لغة إنجليز ة

 1 50 - 50 لغة فرنسية

 29 701 200 501  المجمو 

 



 ـــــــــــــــــــــــــ

 برنامج السنة السادسة "إنتقالية"يحدد  2011نوفمبر  10قرار مؤرخ في 
 طب األسنانلنيل شهادة دكتور في  

 
 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
المتضــمن و  1999أفر ــل  4الموافـق  1419ةي الحجــة  18المــؤرخ فـي  05-99بمقتضـى القــانون رقـم  -

 القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل و المتمم،
المتضـمن تنظـيم و  1971أوت  25الموافـق  1391رجب  4المؤرخ في  218-71لمرسوم رقم بمقتضى ا -

 الدروس للحصول على شهادة جراح أسنان، المعدل و المتم.
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94مرسوم التنفيةي رقم بمقتضى ال -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 اصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخ، 2003
 

 يقـــــــــرر
 

 يهـدف يـةا القـرار إلـى تحديـد برنــامج السـنة السادسـة "إنتقاليـة" لنيـل شـهادة دكتـور فـي طــب:  المـادة األولـى
 األسنان وفقا لملحق يةا القرار.

ا يخصـ ، بتطبيـق كـل فيمـ: يكلف مدير التكو ن العالي في مرحلـة التـدره و عمـداء كليـات الطـب،  02المـادة 
 لتعليم العالي والبحث العلميلينشر في النشرة الرسمية يةا القرار الةي 

 2011 نوفمبر 10حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                            
 
 

 برنامج السنة السادسة " إنتقالية ":ملحق
 لطب األسنان : تربص داخلي

 

 يدوم التكو ن سنة واحدة و يحضر لألداء المستقل للحرفة.
الدراسة نظر ة و تطبيقية و تنظم على شكل تربصات و يتوه التكو ن بتحضير مةكرة أو أطروحة تطبيقية لنيل 

 ادة دكتور في طب األسنان.شه
تعــد يــةه الســنة السادســة المســماة " تــربص داخلــي " ســنة إنتقاليــة تخــص الطلبــة المســجلين حاليــا فــي طــب 

 األسنان إلى واية تالشي الدفعات التي يي في طور التكو ن.
 



 يتمحور التربص الداخلي حول ثالثة محاور :
 تكو ن نظري على شكل محاضرات -

 كل تربصات عياديةتكو ن تطبيقي على ش -

 مناقشة مةكرة نهاية التربص أو أطروحة تطبيقية. -
 محاضرة بمعدل محاضرة كل أسبو  25 :التكو ن النظري  -1

 تحتوي المحاضرات على :
 تقديم مراجعات حول التعليم التكميلي في طب األسنان، -
 التكفل بمواضيع و تقنيات الساعة، -

 التحضير لمسابقة الدخول إلى اإلقامة.  -
 

( تربصـات إجبار ـة خاضـعة للتقيـيم مدونـة " دفتـر التربصـات ". تتـوز  06: سـتة ) لتكو ن التطبيقـيا -2
 على النحو التالي :

 جراحة ترقيعية ) تناوب / عمل مؤقت، لمدة شهر ن( -
 طب األسنان الترميمي، حشو األسنان ) تناوب / عمل مؤقت، لمدة شهر ن( -
 شهر ن(تقويم األسنان ) تناوب / عمل مؤقت، لمدة  -
 أمرا  الفم ) تناوب / عمل مؤقت، لمدة شهر ن( -
 تمر   ) تناوب / عمل مؤقت، لمدة شهر( -

 :مناقشة مةكرة نهاية الدراسة أو أطروحة تطبيقية -3
 يحضر المشرو  خالل التربص الداخلي بصفة فردية أو جماعية -
تمكيــنهم مــن اإلختيــار ضــيع مــن طــرف مصــال  مختلــف التخصصــات و يعلــن عنهــا للطلبــة لاتقتــرح المو  -

 حسب الترتيب اإلستحقاقي عقب السنة الخامسة
 طروحة التطبيقية علنية.اسة أو األتكون مناقشة مةكرة نهاية الدر  -

 

 
 
 

 المؤرخ في  713لقرار رقم يتمم ا 2011نوفمبر   17مؤرخ في قرار 
 المتضمن فت  مسابقة على أساس اإلختبارات من أجل 2010ديسمبر  09

 المتممستشفائي جامعي قسم "أ " المعدل و ق برتبة أستاة محاضر إاإللتحا
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 2006جو ليـــة  15الموافـــق  1427جمـــادى الثانيـــة  19المـــؤرخ فـــي  03-06بمقتضـــى األمـــر رقـــم  -
 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،و 



تعلق بتحر ر والم 1966جوان  2الموافق  1386صفر  12المؤرخ في  145-66قم بمقتضى المرسوم ر  -
  المتمم،التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و و نشر بع  القرارات ةات الطابع التنظيمي أو الفردي 

مـــاي  28الموافـــق  1431 الثانيـــةجمـــادى  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 عيين أعضاء الحكومة،، والمتضمن ت2010

 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 1995مـاي  13الموافـق  1415ةي الحجـة  13المؤرخ فـي  132-95بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 حداث نشرات رسمية للمؤسسات و اإلدارات العمومية،المتعلق بإو 
ــم  - ــةي رق ــي  129-08بمقتضــى المرســوم التنفي ــاني عــام  27المــؤرخ ف ــع الث ــق  1429ربي مــاي  3المواف

 المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاة الباحث اإلستشفائي الجامعي،و   2008
الــةي يحــدد كيفيــات تنظــيم مســابقات  ،2009 نــوفمبر 19بمقتضــى القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

اإللتحـــاق برتـــب أســـتاة مســـاعد إستشـــفائي جـــامعي، أســـتاة محاضـــر إستشـــفائي جـــامعي قســـم " أ " و أســـتاة 
 إستشفائي جامعي و سيريا،

المتضـمن فـت  مسـابقة علـى أسـاس و  2010ديسـمبر  09المـؤرخ فـي  713بناء على القرار الوزاري رقم  -
 المتمم.المعدل و "إللتحاق برتبة أستاة محاضر إستشفائي جامعي قسم " أ اإلختبارات من أجل ا

 

 يقـــــــــرر
 

 المعدل ،0201ديسمبر  09المؤرخ في  713تعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم : األولىالمـادة 
 و المتمم و المةكور أعاله كما يلي :                

اصب  األساتةة المحاضـر ن اإلستشـفائيين الجـامعيين قسـم " أ " المطلـوب شـغلها يحدد عدد من : 2المادة "     
( منصــب مــنهم ثمانيــة و عشــرون 378فــي إطــار المســابقة ثالثــة مائــة و ثمانيــة و ســبعون )

( بعنوان الصحة العسكر ة موزعـة حسـب الهيكـل اإلستشـفائي الجـامعي و التخصـص طبقـا 28)
 للملحق المرفق بهةا القرار"

 المعدل و المتمم  ،0201ديسمبر  09المؤرخ في  713: يتمم ملحق القرار الوزاري رقم  02دة المـا
 و المةكور أعاله كما يهتي :
 ( Anesthésie-Réanimation )تخصص التخةير و اإلنعاش 

 ( CPMC )( بمركز بيار و ماري كوري 01فت  منصب واحد ) -
 ( Endocrinologie Diabétologie )تخصص طب أمرا  الغدد 

 ( CPMC )( بمركز بيار و ماري كوري 01فت  منصب واحد ) -
 ( Pédiatrie )تخصص طب األطفال 

 ( بالمركز اإلستشفائي الجامعي تيزي وزو.01فت  منصب واحد ) -
 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 03المـادة 



 2011ر نوفمب 17حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                

 رشيد حراوبية                                                               
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 درسة الوطنية العليا لألساتةة ببوزر عةيتضمن تهييل الم 2011 نوفمبر  24قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح  

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28الموافـــق  1431 الثانيـــةجمـــادى  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 أعضاء الحكومة، ، والمتضمن تعيين2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
المتعلق بالتكو ن في الـدكتوراه و و  1998أوت  17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و 9، ال سيما المادتين المتمموالتهييل الجامعي، المعدل و التدره المتخصص  ما بعد
ديســـمبر  29الموافـــق  1424ةو القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 الةي يحدد مهام المدرسة خاره الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا،  ،2003
ــةي  بمقتضــى المرســوم - ــم ر التنفي ــيال 211-08ق  2008 جو ليــة 14 الموافــق 1429 رجــب 11 مــؤرخ ف
 العلوم اإلنسانية إلى مدرسة خاره الجامعة.ا لألساتةة المتخصصة في اآلداب و تضمن تحو ل المدرسة العليالم
   يقـــــــــرر  

 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى تهييـل المدرسـة الوطنيـة العليـا دالمةكور أعاله، يهـو  ، المعدل والمتمم1998

 .ومنح  لألساتةة ببوزر عة للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي
 ق يةا القرار.ييل الجامعي في ملح: تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للته 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و المعدل والمتمم  ،1998أوت  17في 

التـدره و البحـث و التكـو ن و مـدير المدرسـة الوطنيـة العليـا  بعـدكلف السيدة مديرة الدراسات لما ت : 04المـادة 
 لألساتةة ببوزر عة، كل فيما يخص  بتنفية يةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 2011نوفمبر  24حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                             
 رشيد حراوبية                                                                  

 ــــــــــــــــــــــــ



  2011نوفمبر  24ملحق بالقرار مؤرخ في 
 توحة للتهييل الجامعييحدد قائمة التخصصات المف

 

 الوطنية العليا لألساتةة ببوزر عةالمدرسة  
 فرنسية -

 فلسلفة  -

 تار ك -

 آدابها.اللغة العربية و  -

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المجلس العلميد القائمة اإلسمية ألعضاء يحد 2011نوفمبر  29مؤرخ في قرار 
 ألمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةبجامعة ااإلسالمية  لكلية اآلداب و الحضارة  

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
، والمتضـمن 1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المؤرخ في  182-84بمقتضى المرسوم رقم  -

  ، المعدل والمتمم. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10اســي رقــم بمقتضــى المرســوم الرئ - ــة  19المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر التنفيـــةي بمقتضـــى المرســـوم  -

 44المتمم، ال سيما المـادة لخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد ا، 2003
 من .

 
 
 .2011 رأكتوب 03بتار ك الحضارة اإلسالمية لكلية اآلداب و  على محضر إجتما  المجلس العلمي بناء -
 

  يقـــــــــرر  
 

جمادى الثانيـة  04المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى 
ف يــةا القــرار إلــى دالمعــدل والمــتمم و المــةكور أعــاله ، يهــ ،2003أوت  23الموافــق  1424

ــد القائمــة اإلســمية ألعضــ ــة اآلتحدي الحضــارة اإلســالمية بجامعــة داب و اء المجلــس العلمــي لكلي
 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

: تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء المجلــس العلمــي لكليــة اآلداب و الحضــارة اإلســالمية بجامعــة  02المـــادة 
 الجدول الملحق بهةا القرار.وفق  األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية



األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  ت لما بعد التدره والبحث والتكو ناساتكلف مديرة الدر  : 03المـادة 
للتعلـيم العـالي مية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كـل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 والبحث العلمي.
 2011 نوفمبر 29حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكلية اآلداب يتضمن أعضاء المجلس العلمي :ملحق بالقرار
 اإلسالمية  بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةو الحضارة  

 

 الصفة اإلسم و اللقب

 اآلداب و الحضارة اإلسالميةالمجلس العلمي لكلية  رئيس - رابح دوب -

 عميد كلية  - سامعي إسماعيل -

 مكلف بالبحث العلمي نائب عميد الكلية - محمد فرقاني -

  مكلف بالبيداغوجية نائب عميد الكلية - عزيز حداد -

 التاريخرئيس قسم  - زهير حافظي -

 اللغة العربيةرئيس قسم  - عز الدين نابتي -

 التاريخئيس اللجنة العلمية لقسم ر عبد المجيد قدور -

 اللغة العربيةرئيس اللجنة العلمية لقسم  سكينة قدور -

 التعليم العاليممثل أساتذة  أحمد صاري -

 التعليم العاليممثل أساتذة  يوسف عابد -

 ممثلة األساتذة المحاضرين حبيبة ضيف هللا -

 ممثل األساتذة المحاضرين عاشور بوشامة -

 ير مخبر مد ميدة عميراويحأ -

 مدير المكتبة محمود بن زغدة -

 
 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2011نوفمبر  29قرار مؤرخ في 
 لقسم التار ك  لكلية اآلداب و الحضارة اإلسالميةاللجنة العلمية 

 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
      
      

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
، والمتضـمن 1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المؤرخ في  182-84مقتضى المرسوم رقم ب -

  ، المعدل والمتمم. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  19المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ء الحكومة،، والمتضمن تعيين أعضا2010



 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -
 48الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة  الةي يحدد مهام، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 23بتار ك اللجنة العلمية لقسم التار ك على محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  40المـؤرخ فـي  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ــى دالمــةكور أعــاله ، يهــلمــتمم و االمعــدل و  ،2003أوت  23الموافــق  1424 ــرار إل ف يــةا الق

الحضـارة اإلسـالمية مية لقسـم التـار ك لكليـة اآلداب و تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العل
 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةبجامعة 

مية ألعضـاء اللجنـة العلميـة لقسـم التـار ك لكليـة اآلداب و الحضـارة اإلسـالمية : تحـدد القائمـة اإلسـ 02المـادة 
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةبجامعة 

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  والتكو نتكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
ـعليم العـالي لتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 .البحث العلميو 
 

 2011 نوفمبر 29حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                     

 رشيد حراوبية                                                                     
 
 
 
 

 اآلداب لكلية  التار ك لقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية و الحضارة اإلسالمية

 
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 التاريخئيس اللجنة العلمية لقسم ر - عبد المجيد قدور -

 القسمرئيس  - حافظي زهير -

 التعليم العالي أستاذ - أحميدة عميراوي -

 التعليم العالي أستاذ - عالوة عمارة -

 " أ " قسممحاضر  أستاذ - خليفة حماش -

 " ب"  قسممحاضر  أستاذ - نور الدين ثنيو -

 " أ " قسم مساعد أستاذ - سليم زاوية -



 " أ"  قسم ةمساعد ةأستاذ - فريدة قاسي -

 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2011نوفمبر  29قرار مؤرخ في 
 الحضارة اإلسالميةاآلداب و لقسم اللغة العربية لكلية اللجنة العلمية 
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

           

 ،التعليم العالي و البحث العلميوز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 ، المعدل و المتمم. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 أعضاء الحكومة،، والمتضمن تعيين 2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 البحث العلمي،التعليم العالي و  الةي يحدد صالحيات وز ر
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 48هام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة الةي يحدد م، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 26بتار ك اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية على محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  04مـؤرخ فـي ال 279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى دالمعدل و المـتمم و المـةكور أعـاله ، يهـ ،2003أوت  23الموافق  1424

ــة لق ــة العلمي ــد القائمــة اإلســمية ألعضــاء اللجن ــة اآلداب و تحدي ــة لكلي ــة العربي الحضــارة ســم اللغ
 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاإلسالمية بجامعة 

تحـــدد القائمـــة اإلســـمية ألعضـــاء اللجنـــة العلميـــة لقســـم اللغـــة العربيـــة لكليـــة اآلداب و الحضـــارة :  02المــــادة 
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاإلسالمية بجامعة 

د القــادر األميــر عبــو مــدير جامعــة بعــد التــدره و البحــث و التكــو ن تكلــف مــديرة الدراســات لمــا  : 03المـــادة 
ـعليم لتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كـل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار للعلوم اإلسـالمية

 .البحث العلميالعالي و 
 2011 نوفمبر 29حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                     
 رشيد حراوبية                                                                    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكلية اللغة العربية لقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار



 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الحضارة اإلسالميةو  اآلداب 
 

 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 اللغة العربيةرئيس اللجنة العلمية لقسم  - سكينة قدور -

 القسمرئيس  - عز الدين نابتي -

 " أ " قسممحاضر  أستاذ - أمال لواتي -

 " أ " قسممحاضر  أستاذ - محمد أوسكورت -

 " أ " قسممحاضر  أستاذ - ذهبية بورويس -

 " أ " قسم ةمحاضر ةأستاذ - زينب بوصبيعة -

 " ب"  قسممحاضر  أستاذ - عبد الناصر بن طناش -

 " أ"  قسم مساعدة ةأستاذ - عزيزة سلولة -

 " أ " قسمأستاذ مساعد  - خليفة مرابط -

 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2011نوفمبر  29قرار مؤرخ في 
 اإلقتصادلشر عة و االقانون لكلية الشر عة و لقسم العلمية اللجنة  

 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

  .، المعدل والمتمماألمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 علمي،البحث الد صالحيات وز ر التعليم العالي و الةي يحد
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 48الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 12ار ك بتاللجنة العلمية لقسم الشر عة و القانون على محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  04المـؤرخ فـي  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
المعدل و المـتمم و المـةكور أعـاله ، يهـدف يـةا القـرار إلـى  ،2003أوت  23الموافق  1424

ــة العل ــد القائمــة اإلســمية ألعضــاء اللجن ــة الشــر عة و تحدي ــانون لكلي ــة لقســم الشــر عة و الق مي
 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاإلقتصاد بجامعة 



اإلقتصـاد شـر عة و القـانون لكليـة الشـر عة و : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسـم ال 02المـادة 
 رار.بجامعة العلوم اإلسالمية بقسنطينة وفق الجدول الملحق بهةا الق

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  والتكو نتكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
ـعليم العـالي لتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 .البحث العلميو 
 2011 نوفمبر 29حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                    
 رشيد حراوبية                                                                      

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القانون الشر عة و لقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية اإلقتصادالشر عة و لكلية   

 
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 الشر عة و القانون رئيس اللجنة العلمية لقسم  - بلقاسم شتوان -

 القسمرئيس  - مراد حشوف -

 التعليم العالي أستاذ - لمين شريط -

 " أ " قسممحاضر  أستاذ - ياقوتة عليوات -

 " ب"  قسممحاضر  أستاذ - وسيلة شريبط -

 " ب"  قسم ةمحاضر ةأستاذ - زهرة بن عبد القادر -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ - حاج طاس -

 " أ"  قسم مساعد أستاذ - عبد الحفيظ ميالط -

 

 
 

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية 2011نوفمبر  29قرار مؤرخ في 
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية الشر عة و اإلقتصادلكلية  ق  و أصول الفلقسم 

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 ، المعدل والمتمم.يةاألمير عبد القادر للعلوم اإلسالمإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 العالي و البحث العلمي، الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم



 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -
 48الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 12بتار ك فق  و أصول  اللجنة العلمية لقسم العلى محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمادى الثانية  04المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى دالمعدل و المـتمم و المـةكور أعـاله ، يهـ ،2003أوت  23الموافق  1424

اإلقتصـاد و  اء اللجنة العلميـة لقسـم الفقـ  و أصـول  لكليـة الشـر عةتحديد القائمة اإلسمية ألعض
 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةبجامعة 

: تحدد القائمة اإلسـمية ألعضـاء اللجنـة العلميـة لقسـم الفقـ  و أصـول  لكليـة الشـر عة و اإلقتصـاد  02المـادة 
 هةا القرار.بجامعة العلوم اإلسالمية بقسنطينة وفق الجدول الملحق ب

للعلـوم  األميـر عبـد القـادر و مدير جامعة  والتكو نتكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
ـعليم العـالي لتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 .البحث العلميو 
 2011 نوفمبر 29حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي التعليم العالي وز ر
 رشيد حراوبية                                                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفق  و أصول لقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 للعلوم اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر اإلقتصادالشر عة و لكلية  

 
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 الفق  و أصول رئيس اللجنة العلمية لقسم  - سعاد سطحي -

 القسمرئيس  - بوبكر بعداش -

 التعليم العاليذ اتأس - نذير حمادو -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - بوركاب محمد -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - حاتم باي -

 " ب"  قسمحاضر م ذاتأس - علي ميهوبي -

 " أ"  قسم مساعد ذاتأس - دليلة شايب -

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 المؤرخ في 236يعدل القرار رقم  2011ديسمبر  09مؤرخ في قرار 
  الةي يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة ،2009جو لية  27 

 ألساتةة التعليم التكنولوجي بويران، المعدل العليا المدرسة
           



  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 لةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،ا
 ديســـمبر 29 الموافـــق 1426ةي القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 10، الةي يحدد مهام المدرسة خاره الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، و ال سـيما المـادة 2005
 من ،
، 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  210-08تنفيــةي رقــم بمقتضــى المرســوم ال -

ــى مدرســة خــاره  ــي فــي ويــران إل ــيم التقن ــي التعل ــا لألســاتةة المتخصصــة ف ــل المدرســة العلي والمتضــمن تحو 
 الجامعة،

الـةي يحـدد القائمـة اإلسـمية ألعضـاء مجلـس  ،2009جو ليـة  27المـؤرخ فـي  236بمقتضى القـرار رقـم  -
 المدرسة العليا ألساتةة التعليم التكنولوجي بويران، المعدل. إدارة

 

  يقـــــــــرر  
 

و المـةكور  ، المعـدل9200جو ليـة  27المـؤرخ فـي  236يعدل الجـدول الملحـق بـالقرار رقـم :  المادة األولى
 أعاله، كما يو محدد في الجدول الملحق بهةا القرار.

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـشرة الرسفي الن : ينشر يةا القرار 02المـادة 
 

 1011 ديسمبر 09حرر بالجزائر في 
 وز ر التعليم العالي والبحث العلمي                                                                       

 رشيد حراوبية                                                                                 
 

 

 مجلس إدارة المدرسة  قائمة أعضاء ملحق: يتضمن
 ألساتذة التعليم التكنولوجي بوهرانالعليا 

 

 األعضاء المعينون: – 1
 
 

 القطاع الصفة اإلسم و اللقب



 

 ليازيد عبد الكريم - -

 بوعناني فريد - -

 بوهنة عبد الرحمان - -

 سمشة عبد العزيز - -

 قايد سليمان مراد - -

 حاوي عبد هللاطل - -

 بكوش جمال الدين - -

 فراجي أحمد - -

 خالد فاطمة الزهرة - -

 حمداوي فتيحة - -

 خديم إسماعيل - -

 خنوش هواري - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 منتخب عن األساتذة لقسم الهندسة الميكانيكيةممثل  -

 منتخب عن األساتذة لقسم الفيزياء و الكيماءممثل  -

 منتخب عن األساتذة لقسم الهندسة الكهربائيةثل مم -

 منتخب عن األساتذة لقسم الهندسة المدنيةممثل  -

 منتخب عن األساتذة لقسم اللغاتممثل  -

 منتخب عن األساتذة لقسم الرياضيات و اإلعالم اآلليممثل  -

 منتخب عن سلك األساتذة المساعدينممثل  -

 منتخب عن سلك األساتذة المساعدينممثل  -

 عمال الخدماتالموظفين اإلداريين والتقنيين ومنتخبة عن  ةممثل -

 عمال الخدماتالموظفين اإلداريين والتقنيين ومنتخبة عن  ةممثل -

 منتخب عن الطلبةممثل  -

 منتخب عن الطلبةممثل  -

 

 " و الباقي بدون تغييـــــر "
 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 إلسمية ألعضاء يحدد القائمة ا 2011ديسمبر  12مؤرخ في قرار 
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأصول الدين  لكلية المجلس العلمي

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 ، المعدل والمتمم.وم اإلسالميةاألمير عبد القادر للعلإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

  ر التعليم العالي و البحث العلمي،الةي يحدد صالحيات وز 
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 44الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .

 
 .2011 أكتوبر 06بتار ك لكلية أصول الدين  ميعلى محضر إجتما  المجلس العل بناء -
 

  ــرر يقــــ 
 



جمادى الثانيـة  04المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى 
ــى دالمــةكور أعــاله ، يهــالمعــدل والمــتمم و  ،2003أوت  23الموافــق  1424 ــرار إل ف يــةا الق

األميـر عبـد القـادر ة ألعضاء المجلس العلمي لكلية أصـول الـدين بجامعـة تحديد القائمة اإلسمي
 .للعلوم اإلسالمية

األميـر عبـد القـادر : تحدد القائمة اإلسمية ألعضـاء المجلـس العلمـي لكليـة أصـول الـدين بجامعـة  02المـادة 
 الملحق بهةا القرار. وفق الجدول للعلوم اإلسالمية

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  والتكو ناسات لما بعد التدره والبحث تكلف مديرة الدر  : 03المـادة 
للتعلـيم العـالي مية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كـل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 والبحث العلمي.
 2011 ديسمبر 12حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــ

  يتضمن أعضاء المجلس العلمي :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةأصول الدين  لكلية

 

 الصفة اإلسم و اللقب

 أصول الدين رئيس المجلس العلمي لكلية - أسعيد علوان -

 عميد كلية  - عبد هللا بوجالل -

العالقات العلمي و لدراسات العليا والبحثمكلف با نائب عميد الكلية - مختار نصيرة -
 الخارجية

  المسائل المرتبطة بالطلبةمكلف بالدراسات و نائب عميد الكلية - حسان موهوبي -

 العقيدة و مقارنة األديانرئيس قسم  - كمال جحيش -

 الدعوة و اإلعالم و اإلتصاليس قسم رئ - أحمد عبدلي -

 قسم الكتاب و السنةرئيس  شبايكي الجمعي -

 اإلتصالالدعوة و اإلعالم ورئيس اللجنة العلمية لقسم  عمر لعويرة -

 الكتاب و السنةرئيس اللجنة العلمية لقسم  حميد فوفي -

 العقيدة و مقارنة األديانرئيس اللجنة العلمية لقسم  مسعود حايفي -

 اإلتصالستاذية لقسم الدعوة واإلعالم وممثل عن األساتذة مصف األ لدين سكحالنور ا -

 اإلتصالاإلعالم ووستاذية لقسم الدعوة ممثل عن األساتذة مصف األ بشير قالتي -

 السنةتذة مصف األستاذية لقسم الكتاب وعن األسا ةممثل حكيمة حفيظي -

 السنةلكتاب وا ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لقسم صالح عومار -

 ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لقسم العقيدة و مقارنة األديان عفيف منصور -

 ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لقسم العقيدة و مقارنة األديان عمار طسطاس -

 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " بالكلية محمد البشير بن طبة -

 اعدين قسم " أ " بالكليةاألساتذة المس ةممثل أحالم بلعطار -

 مديرة المكتبة سميرة بوهالي -

 مدير مخبر الدراسات العقدية صالح نعمان -
 



 ـــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية 2011ديسمبر  12قرار مؤرخ في 
 م اإلسالميةبجامعة األمير عبد القادر للعلو  أصول الدينلكلية  السنةالكتاب و لقسم 

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

  ، المعدل والمتمم.األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي 149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14 المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 رخ فـــيمـــؤ ال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 48المـتمم، ال سـيما المـادة لخاصـة بتنظيمهـا وسـيريا، المعـدل و القواعـد االةي يحدد مهام الجامعـة و ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 12بتار ك اللجنة العلمية لقسم الكتاب و السنة على محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  04المـؤرخ فـي  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ــى دالمــةكور أعــاله ، يهــالمعــدل والمــتمم و  ،2003أوت  23الموافــق  1424 ــرار إل ف يــةا الق

تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم الكتاب و السنة لكلية أصول الدين بجامعة 
 .عبد القادر للعلوم اإلسالمية األمير

الســنة لكليـة أصـول الـدين بجامعــة اء اللجنـة العلميـة لقسـم الكتـاب و : تحـدد القائمـة اإلسـمية ألعضــ 02المــادة 
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة   نوالتكو تكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
ـعليم العــالي لتــلمية ـرســالــةي ينشــر فــي النشــرة ال ، كــل فيمــا يخصــ  بتنفيــة يــةا القــراراإلســالمية

 .البحث العلميو 
 2011 ديسمبر 12حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي م العاليوز ر التعلي                                                                    
 رشيد حراوبية                                                                     

  الكتاب والسنةلقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أصول الدينلكلية 

           
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 الكتاب و السنة رئيس اللجنة العلمية لقسم  - حميد قوفي -



 القسمرئيس  - الجمعي شبايكي -

 " أ " قسمذ محاضر اتأس - حسان موهوبي -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - مختار نصيرة -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - صونيا وافق -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - حكيمة حفيظي -

 " ب"  قسممحاضر  ذاتأس - سعاد بيطاط -

 " أ " قسم مساعد ذاتأس - بشير عثمان -

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء 2011ديسمبر  12قرار مؤرخ في 
  لقسم الدعوة و اإلعالم و اإلتصال لكلية أصول الدينالعلمية اللجنة  

 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 ، المعدل والمتمم.األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 48الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 14بتار ك اللجنة العلمية لقسم الدعوة و اإلعالم و اإلتصال على محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  04المـؤرخ فـي  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48ألحكام المادة تطبيقا :  المادة األولى
ــى دالمــةكور أعــاله ، يهــالمعــدل والمــتمم و  ،2003أوت  23الموافــق  1424 ــرار إل ف يــةا الق

اإلتصــال لكليــة أصــول اء اللجنـة العلميــة لقســم الــدعوة واإلعـالم و تحديـد القائمــة اإلســمية ألعضــ
 .ر عبد القادر للعلوم اإلسالميةاألميالدين بجامعة 

: تحــدد القائمــة اإلســمية ألعضــاء اللجنــة العلميــة لقســم الــدعوة و اإلعــالم و اإلتصــال لكليــة أصــول  02المـــادة 
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةالدين بجامعة 

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  والتكو نوالبحث  تكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره : 03المـادة 
ـعليم العـالي لتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 .البحث العلميو 



 2011 ديسمبر 12حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدعوة و اإلعالم واإلتصاللقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية أصول الدينلكلية  

 
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 اإلتصالالدعوة واإلعالم و رئيس اللجنة العلمية لقسم  - عمر لعويرة -

 القسمرئيس  - عبدلي أحمد -

 التعليم العالي ذاتأس - عبد هللا بوجالل -

 التعليم العالي ذاتأس - أبوبكر عواطي -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - البشير قالتي -

 " أ " قسممحاضر  ذاتأس - نور الدين سكحال -

 " ب"  قسممحاضر  ذاتأس - لبيهشام طا -

 " أ " قسم مساعد ذاتأس - جعيجع محمد -

 " أ " قسم مساعد ذاتأس - بن طبة محمد البشير -

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2011ديسمبر  12مؤرخ في قرار 
 بجامعة اإلقتصاد الشر عة و  المجلس العلمي لكلية

 لعلوم اإلسالميةاألمير عبد القادر ل
   

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

  ، المعدل والمتمم.األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةإحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 يمـــؤرخ فـــال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 44الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 26بتار ك لكلية الشر عة و اإلقتصاد  على محضر إجتما  المجلس العلمي بناء -
 

  يقـــــــــرر  
 



جمادى الثانيـة  04المؤرخ في  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  44تطبيقا ألحكام المادة :  ولىالمادة األ  
المعــدل والمــتمم و المــةكور أعــاله ، يهــدف يــةا القــرار إلــى  ،2003أوت  23الموافــق  1424

األميـر عبـد تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس العلمي لكلية الشر عة و اإلقتصـاد بجامعـة 
 .قادر للعلوم اإلسالميةال

األميـر عبـد : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلـس العلمـي لكليـة الشـر عة و اإلقتصـاد بجامعـة  02المـادة 
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. القادر للعلوم اإلسالمية

ميـر عبـد القـادر للعلـوم األو مـدير جامعـة  والتكو نتكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
للتعلـيم العـالي مية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كـل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 والبحث العلمي.
 2011 ديسمبر 12حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشر عة لكلية يتضمن أعضاء المجلس العلمي :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاإلقتصاد و  

 
 

 الصفة اإلسم و اللقب

 الشر عة و اإلقتصادرئيس المجلس العلمي لكلية  - نذير حمادو -

 لية عميد ك - كمال لدرع -

  المسائل المرتبطة بالطلبةمكلف بالدراسات و نائب عميد الكلية - السعيد دراجي -

العلمي بما بعد التدرج والبحث مكلف  نائب عميد الكلية - سمير جاب هللا -
  العالقات الخارجيةو

 هالفقه و أصولرئيس قسم  - بوبكر بعداش -

 القانونالشريعة ورئيس قسم  - مراد حشوف -

 م اإلقتصاد و اإلدارةقسرئيس  موسى كاسحي -

 القانونو الشريعةرئيس اللجنة العلمية لقسم  بلقاسم شتوان -

 هأصولالفقه ورئيس اللجنة العلمية لقسم  سعاد سطحي -

 اإلدارةاإلقتصاد ورئيس اللجنة العلمية لقسم  خالد رويبح -

 لهأصواتذة مصف األستاذية لقسم الفقه وممثل عن األس محمد مزياني -

 ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لقسم الشريعة و القانون تياقوتة عليوا -

 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ " بالكلية دليلة شايب -

 مدير مخبر الدراسات الشرعية عبد القادر جدي -
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 ةيحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمي 2011ديسمبر  12قرار مؤرخ في 
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية اإلقتصادالشر عة و لكلية  اإلدارةاإلقتصاد و لقسم 

           



 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
والمتضـمن  1984أوت  4الموافـق  1404ةي القعـدة  17المـؤرخ فـي  182-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 ، المعدل والمتمم.للعلوم اإلسالميةاألمير عبد القادر إحداث جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 ت وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،الةي يحدد صالحيا
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 48الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .
 .2011 سبتمبر 08بتار ك لعلمية لقسم اإلقتصاد و اإلدارة اللجنة اعلى محضر إجتما   بناء -
 

 يقـــــــــرر 
 

جمـادى الثانيـة  04المـؤرخ فـي  279-03من المرسوم التنفيةي رقم  48تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى دالمعدل و المـتمم و المـةكور أعـاله ، يهـ ،2003أوت  23الموافق  1424
لقائمـــة اإلســـمية ألعضـــاء اللجنـــة العلميـــة لقســـم اإلقتصـــاد و اإلدارة لكليـــة الشـــر عة و تحديـــد ا

 .األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةاإلقتصاد بجامعة 
 : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم اإلقتصاد و اإلدارة لكلية الشر عة  02المـادة 

 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية اإلقتصاد بجامعةو                 

األميـر عبـد القـادر للعلـوم و مـدير جامعـة  و نالتكو تكلف مديرة الدراسات لما بعد التدره والبحث  : 03المـادة 
 ـعليم العـاليلتـلمية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال ، كل فيمـا يخصـ  بتنفيـة يـةا القـرار اإلسالمية

 .البحث العلميو 
 2011 ديسمبر 12حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 

  اإلقتصاد و اإلدارةلقسم  يتضمن أعضاء اللجنة العلمية :ملحق بالقرار
 بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية صادالشر عة و اإلقتلكلية 

 
 

 الصفة                        - اإلسم و اللقب -

 اإلقتصاد و اإلدارة رئيس اللجنة العلمية لقسم  - خالد رويبح -

 القسمرئيس  - موسى كاسحي -

 محاضر قسم " أ "ذ اتأس - السعيد دراجي -

 " أ " قسم مساعد ذاتأس - زينات دراجي -



 " أ " قسم مساعد ذاتأس - حليمة بزاز -

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يحدد معايير التنقيط لصرف عالوات المردودية 2011ديسمبر  13قرار مؤرخ في 
 و تحسين األداء في التسيير و تحسين األداء لفائدة الموظفين المنتمين

 لألسالك الخاصة بالتعليم العالي
           

 العلمي،التعليم العالي و البحث وز ر إن 
 2006جو ليـــة  15الموافـــق  1427جمـــادى الثانيـــة  19المـــؤرخ فـــي  03-06بمقتضـــى األمـــر رقـــم  -
 المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،و 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 2010ماي  5الموافق  1431جمادى األولى  20المؤرخ في  133-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 ، المتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعليم العالي،
، 2011أوت  25الموافــق  1432رمضــان  25المــؤرخ فــي  306-11بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لألسالك الخاصة بالتعليم العالي. الةي
 

 يقـــــــــرر 
 

 3214رمضـان  25المـؤرخ فـي  306-11من المرسوم التنفيـةي رقـم  6تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
قـيط لصـرف ف يةا القرار إلـى تحديـد معـايير التندأعاله، يه والمةكور 2011أوت  25الموافق 

عالوات المردودية و تحسين األداء في التسيير و تحسين األداء، الخاصة بـالموظفين المنتمـين 
 لألسالك الخاصة بالتعليم العالي.

: يســتفيد الموظفــون المنتمــون ألســالك شــعب التنشــيط الجــامعي و الحراصــة الجامعيــة مــن عــالوة  02المـــادة 
من الراتب الرئيسي و تصرف كـل ثالثـة أشـهر،  % 30إلى  0المردودية وفق نسبة متغيرة من 

 نقطة موزعة وفق المعايير اآلتية : 30و يخضع صرفها إلى تنقيط بموجمو  
 نقاح، 6إحترام قواعد اإلنضباح العام :  -
 نقاح، 6اإللتزام و المواظبة :  -

 نقاح، 6اإليتمام بتنفية المهام :  -

 نقاح، 6السرعة في تنفية المهام :  -

 نقاح. 6و العالقات البشر ة : روح اإلتصال  -
د الموظفون المنتمـون ألسـالك شـعبة المخـابر الجامعيـة مـن عـالوة المردوديـة وفـق نسـبة ييستف : 03المـادة 

من الراتب الرئيسي و تصرف كل ثالثة أشهر، و يخضـع صـرفها إلـى  % 30إلى  0متغيرة من 
 نقطة موزعة وفق المعايير التالية : 30تنقيط بمجمو  

 نقاح، 6ام قواعد اإلنضباح العام : إحتر  -



 نقاح، 6اإللتزام و المواظبة :  -

 نقاح، 6اإليتمام بتنفية المهام :  -

 نقاح، 6السرعة في تنفية المهام :  -

 نقاح. 6روح اإلتصال و العالقات البشر ة :  -

ة تحســين : يســتفيد الموظفــون المنتمـون ألســالك شــعبة المصـال  اإلقتصــادية الجامعيــة مـن عــالو  04المــادة 
مـن الراتـب الرئيسـي و تصـرف كـل ثالثـة  % 30إلـى  0األداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 

 نقطة موزعة وفق المعايير التالية :  30أشهر، و يخضع صرفها إلى تنقيط بمـجمو  
 نقاح، 6إحترام قواعد اإلنضباح العام :  -
 نقاح، 6اإللتزام و المواظبة :  -

 نقاح، 6: اإليتمام بتنفية المهام  -

 نقاح، 6السرعة في تنفية المهام :  -

 نقاح. 6روح اإلتصال و العالقات البشر ة :  -
: يسـتفيد الموظفــون المنتمـون ألسـالك شــعبة المكتبـات الجامعيـة مــن عـالوة تحسـين األداء وفــق  04المــادة 

من الراتب الرئيسي و تصـرف كـل ثالثـة أشـهر، و يخضـع صـرفها % 30إلى  0نسبة متغيرة من 
 نقطة موزعة وفق المعايير التالية :  30إلى تنقيط بمـجمو  

 نقاح، 6إحترام قواعد اإلنضباح العام :  -
 نقاح، 6اإللتزام و المواظبة :  -

 نقاح، 6اإليتمام بتنفية المهام :  -

 نقاح، 6السرعة في تنفية المهام :  -

 نقاح. 6روح اإلتصال و العالقات البشر ة :  -
الةي سينشر في النشـرة  بتنفية يةا القراروالبحث العلمي  لوزارة التعليم العالي العام: يكلف األمين  06المـادة 

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسال
 2011 ديسمبر 13حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي
 رشيد حراوبية                                                                       

 

 ألعضاءيحدد القائمة اإلسمية  2011 ديسمبر 15قرار مؤرخ في 
 مجلس إدارة المدرسة التحضير ة في العلوم اإلقتصادية 

 علوم التسيير بعنابةوالتجار ة و 
           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28الموافـــق  1431 الثانيـــةادي جمـــ 14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010



 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

 ديســـمبر 29 الموافـــق 1426ةي القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -
 10، الةي يحدد مهام المدرسة خاره الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها و سيريا، و ال سـيما المـادة 2005
 من ،
  2008جوان  28الموافق  1431رجب  15المؤرخ في  164-10بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 علوم اإلقتصادية و التجار ة و علوم التسيير بعنابة.والمتضمن إنشاء المدرسة التحضير ة في ال
 

  يقـــــــــرر  
 

ةي القعـدة  27المـؤرخ فـي  500-05مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  10تطبيقـا ألحكـام المـادة :  المادة األولى
، و المةكور أعاله، يهدف يةا القرار إلـى تحديـد القائمـة 2005 ديسمبر 29 الموافق 1426

علـوم العلـوم اإلقتصـادية و التجار ـة و  ء مجلس إدارة المدرسـة التحضـير ة فـياإلسمية ألعضا
 التسيير بعنابة.

 

التجار ة لتحضير ة في العلوم اإلقتصادية و : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء مجلس إدارة المدرسة ا 02المـادة 
 هةا القرار.ة في الجدول الملحق بو علوم التسيير بعناب

 

 .عليم العالي و البحث العلميـلتلمية ـفي النشرة الرس شر يةا القرارين  : 03المـادة 
 

 1011ديسمبر  15حرر بالجزائر في 
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                     

 رشيد حراوبية                                                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 قائمة أعضاء مجلس إدارة المدرسة التحضيرية 

 علوم التسيير بعنابةوالتجارية وفي العلوم اإلقتصادية 
 

 األعضاء المعينون: – 1
 

 الهيئة الصفة اإلسم و اللقب



 

 بوراص أحمد - -

 نوارة جمال - -

 بن نادر سليم - -

 مخلوفي محمد - -

 حسين بوسامة - -

 بن بوزة حليمة - -

 

 رئيس -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -
 عضوة

 

 البحث العلميالوزير المكلف بالتعليم العالي وممثل  -

 ممثل الوزير المكلف بالمالية -

 ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية -

 ممثل الوزير المكلف بالتكوين و التعليم المهنيين  -

 ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية -

 لسلطة المكلفة بالبحث العلميممثلة ا -

 

 : نوعضاء المنتخباأل -1

 

 القطاع الصفة اإلسم و اللقب
 

 حمانة راضية - -

 بولمطارد فريد - -

 مقحوت أحمد - -

 كسوس كمال - -

 عبد الرحمان مراد - -

 كشرود محمد - -

 محمد الصغير مشري - -

 

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 عضو -

 

 منتخبة عن سلك األساتذة المساعدين ةممثل -

 مثل منتخب عن سلك األساتذة المساعدينم -

 ممثل منتخب عن سلك األساتذة المشاركين -

 عمال الخدماتل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وممث -

 عمال الخدماتل منتخب عن الموظفين اإلداريين والتقنيين وممث -

 ممثل منتخب عن الطلبة -

 ممثل منتخب عن الطلبة -
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2011ديسمبر  15مؤرخ في قرار 
 التقنيات بتلمسانللمدرسة التحضير ة للعلوم و  المجلس العلمي

           

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 ديســـمبر 29 الموافـــق 1426ةي القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

، الــةي يحــدد مهــام المدرســة خــاره الجامعــة والقواعــد الخاصــة بتنظيمهــا و ســيريا، و ال ســيما الفصــل 2005
 الثاني من ،

والمتضـــمن إنشـــاء  المدرســـة  1984أوت  10المـــؤرخ فـــي  255-09بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -
 التحضير ة للعلوم و التقنيات بتلمسان،

ـــبتالتقنيــات بتلمســان للمدرســة التحضــير ة للعلــوم و  محضــر إجتمــا  المجلــس العلمــيعلــى  بنــاء -  30ار ك ــ
 .2011 جوان

  يقـــــــــرر  
 



ةي القعـدة  27المـؤرخ فـي  500-05تطبيقا ألحكام الفصل الثاني من المرسوم التنفيـةي رقـم :  المادة األولى 
دف يــةا القــرار إلــى تحديــد القائمــة و المــةكور أعــاله، يهــ 2005 ديســمبر 29 الموافــق 1426

 اإلسمية ألعضاء المجلس العلمي للمدرسة التحضير ة للعلوم و التقنيات بتلمسان.
: تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس العلمي للمدرسة التحضير ة للعلـوم و التقنيـات بتلمسـان  02المـادة 

 وفق الجدول الملحق بهةا القرار.
 ( إبتداءا من تار ك إمضاءه.01عول يةا القرار لمدة سنة )يسري مف : 03المـادة 
مــدير المدرســة التحضــير ة للعلــوم و  والتكــو نتكلــف مــديرة الدراســات لمــا بعــد التــدره والبحــث   : 04المـــادة 

للتعلـيم مية ـرسـالـةي ينشـر فـي النشـرة ال التقنيات بتلمسان ، كل فيما يخص  بتنفية يـةا القـرارو 
 لمي.العالي والبحث الع

 2011 ديسمبر 15حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 المجلس  يتضمن أعضاء المجلس العلمي :ملحق بالقرار
 ر ة للعلوم والتقنيات بتلمسانللمدرسة التحضي العلمي

  
 

 الصفة اإلسم و اللقب

 رئيس المجلس العلمي مدير المدرسة،  - سماعين خالدي -

 مدير مساعد مكلف بالدراسات  - لعرابي لحسن -

 رئيسة قسم الكيمياء - نقادي لطيفة -

 رئيسة قسم الرياضيات - مرزاقي نعيمة -

 رئيس قسم الفيزياء - خفيف سيدي محمد -

 رئيس قسم اإلعالم اآللي بوفتاح محمد رضا -

 رئيس قسم التكنولوجيا حجوي فتحي -

 رئيس قسم العلوم اإلجتماعية محي الدين عز الدين -

 مسؤول المكتبة خواني ماما -

 ممثل عن األساتذة تنوقة لحسن -

 ممثل عن األساتذة مبروكي محمد -

 ممثلة عن جامعة تلمسان مختاري مليكة -

 انممثلة عن جامعة تلمس نجراوي زهور -
 

 
 يتضمن تهييل المدرسة الوطنية العليا للطب  2011 ديسمبر  15قرار مؤرخ في 

 منح توراه و تنظيم التهييل الجامعي و للتكو ن للحصول على شهادة الدك البيطري 
          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  



ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة جمــادى ال 14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431ثاني
 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010

 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،

المتعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه و  1998ت أو  17المـؤرخ فـي  254-98بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -
 من ، 113و 9، ال سيما المادتين المتممالتهييل الجامعي، المعدل و ما بعد التدره المتخصص و و 
 ديســـمبر 29 الموافـــق 1426ةي القعـــدة  27المـــؤرخ فـــي  500-05بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 عد الخاصة بتنظيمها و سيريا،، الةي يحدد مهام المدرسة خاره الجامعة والقوا2005
 2008جو ليــة  14الموافــق  1429رجــب  11المــؤرخ فــي  214-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 للطب البيطري إلى مدرسة خاره الجامعة.العليا والمتضمن تحو ل المدرسة الوطنية 
 

   يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مرسـوم التنفيـةي رقـم مـن ال 113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ف يـةا القـرار إلـى تهييـل المدرسـة الوطنيـة العليـا دالمةكور أعاله، يهـو  المتمم، المعدل و 1998

 .ومنح  تنظيم التهييل الجامعي ن للحصول على شهادة الدكتوراه و للطب البيطري للتكو 
 الجامعي في ملحق يةا القرار. : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

المـؤرخ  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115و  12إمضائ  مع التقيد بهحكام المادتين 
 المةكور أعاله.و  المعدل و المتمم،1998أوت  17في 

د التـدره و البحـث و التكـو ن و مـدير المدرسـة الوطنيـة العليـا بعـتكلف السيدة مديرة الدراسات لما  : 04المـادة 
 كل فيما يخص  بتنفية يةا القرار.للطب البيطري، 

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 

 2011ر ديسمب 15حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                              

 رشيد حراوبية                                                                   
 
 
 
 

 
  2011ديسمبر  15مؤرخ في الملحق بالقرار 

 للتهييل الجامعييحدد قائمة التخصصات المفتوحة 
 

 للطب البيطري  العليا المدرسة الوطنية 



 العلوم البيطر ة. -
 ـــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة المدية 2011 ديسمبر  15قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح  

          

 البحث العلمي،التعليم العالي و وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 لي و البحث العلمي،الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العا
المتعلق بالتكو ن في الدكتوراه وما و  1998أوت 17المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 من ، 113و 9 ، ال سيما المادتينالتهييل الجامعي، المعدل و المتممبعد التدره المتخصص و 
 2009جــــانفي  4وافــــق الم 1430محــــرم  7المــــؤرخ فــــي  11-09المرســــوم التنفيــــةي رقــــم بمقتضــــى  -
 المتضمن إنشاء جامعة المدية،و 
 أوت 23 الموافق 1424 جمادى الثانية 24 مؤرخ فيال 279-03قم ر بمقتضى المرسوم التنفيةي  -

 الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.، 2003
 

 يقـــــــــرر  
 

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98من المرسوم التنفيةي رقـم  113 و 9م المادتين تطبيقا ألحكا: المادة األولى
ف يةا القـرار إلـى تهييـل جامعـة المديـة لتنظـيم دالمةكور أعاله، يهو  ، المعدل و المتمم1998
 الجامعي و منح . التهييل

 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03ـادة الم

 17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115إمضائ  مع التقيد بهحكام المـادة 
 المةكور أعاله.المعدل و المتمم و  ،1998أوت 

التدره و البحـث و التكـو ن و مـدير جامعـة المديـة، كـل فيمـا  بعدات لما تكلف السيدة مديرة الدراس : 04المـادة 
 يخص  بتنفية يةا القرار.

 
 
 

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 

 2011ديسمبر  15حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                              



 رشيد حراوبية                                                                 
 ــــــــــــــــــــــــ

  2011ديسمبر  15ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 جامعة المدية
 ئق .يندسة الطرا -

 ــــــــــــــــــــــــ

 يتضمن تهييل جامعة بشار 2011 ديسمبر  15قرار مؤرخ في 
 للتكو ن للحصول على شهادة الدكتوراه و تنظيم التهييل الجامعي و منح  

          

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة جمــادى ال 14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431ثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
المتعلـق بـالتكو ن فـي الـدكتوراه و  1998ت أو  17المـؤرخ فـي  254-98بمقتضى المرسوم التنفيـةي رقـم  -
 من ، 113و 9، ال سيما المادتين التهييل الجامعي، المعدل و المتممالمتخصص و  ما بعد التدرهو 
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 تنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم.الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة ب، 2003
، 2009جــــانفي  4الموافـــق  1430محـــرم  7المــــؤرخ فـــي  07-09بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي رقـــم  -

 المتضمن إنشاء جامعة بشار،
 يقـــــــــرر  
   

أوت  17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  113 و 9تطبيقـا ألحكـام المـادتين : المادة األولى
ف يــةا القــرار إلــى تهييــل جامعــة بشــار لتنظــيم دالمــةكور أعــاله، يهــو  ، المعــدل والمــتمم1998

 التهييل الجامعي و منح .
 : تحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي في ملحق يةا القرار. 02المـادة 
( سنوات إبتـداء مـن تـار ك 04يبقى التهييل الممنوح بموجب يةا القرار ساري المفعول لمدة أربع ) : 03المـادة 

 17المـؤرخ فـي  254-98مـن المرسـوم التنفيـةي رقـم  115إمضائ  مع التقيد بهحكام المـادة 
 المةكور أعاله.و  المعدل و المتمم ،1998أوت 

التـدره و البحـث و التكـو ن و مـدير جامعـة بشـار، كـل فيمـا  بعـدتكلف السيدة مديرة الدراسات لمـا  : 04المـادة 
 يةا القرار. يخص  بتنفية

 .البحث العلميـعليم العالي و لتلمية ـرسينشر يةا القرار في النشرة ال : 05المـادة 
 

 2011ديسمبر  15حرر بالجزائر في   
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 ــــــــــــــــــــــــــــ

  2011ديسمبر  15ملحق بالقرار مؤرخ في 
 يحدد قائمة التخصصات المفتوحة للتهييل الجامعي

 

 بشارجامعة  
 

 فيز اء طاقوية . -
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 شهادة فوق التخصصيتضمن إنشاء  2012 ديسمبر 19مؤرخ في قرار 
 آثار الجروح " جراحة اليد " و علمفي جراحة العظام  

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن  
مـــاي  28الموافـــق  1431 الثانيـــةجمـــادي  14مـــؤرخ فـــي  149-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
المتضـمن تنظـيم و  1971أوت  25الموافق  1391رجب  4المؤرخ في  215-71بمقتضى المرسوم رقم  -
 المتمم،دروس في العلوم الطبية، المعدل و ال
من تضـالمو ، 1971ديسـمبر  3الموافـق  1391شـوال  15المـؤرخ فـي  275-71بمقتضى المرسوم رقم  -

 إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
الـةي  ،2001أكتـوبر  1الموافق  1422رجب  13المؤرخ في  294-01بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

و عملهـم فـي مؤسسـات التعلـيم و  يحدد شروح توظيف و ممارسة األسـاتةة المشـاركين و األسـاتةة المـدعو ن
 التكو ن العاليين،

الةي يحدد كيفيات التكفل بمصار ف النقل و  ،2002فيفري  2بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 مقيمين،اتةة المدعو ن المقيمين و وير الاإلقامة لألس

 
 
دة فوق التخصص في العلوم اء شهاالمتضمن إنشو  2011أكتوبر  8المؤرخ في  618بمقتضى القرار رقم  -

 الطبية.
  يقـــــــــرر  

 



المــةكور و  2011أكتــوبر  8المــؤرخ فــي  618تطبيقــا ألحكــام المــادة األولــى مــن القــرار رقــم :  المــادة األولــى
أعاله، ينشه طور في الدراسات الطبية فوق التخصص في جراحة العظام و علم آثار الجـروح و 

 في جراحة اليد.يتوه بشهادة فوق التخصص 
 ثار الجروح.آطبية المتخصصة في جراحة العظام وعلم : يوج  التكو ن لحاملي شهادة الدراسات ال 02المـادة 

 ( طالبا كحد أقصى.20تستقبل الدفعة عشر ن )
 : يكون التعليم بمقر المؤسسة اإلستشفائية المتخصصة ببن عكنون. 03المـادة 
ــــادة ـــة و د الحجـــم الســـاعي : يحـــد 04 الم ـــالي بمائ ـــى أربـــع )120عشـــرون )اإلجم ـــوز  عل ( 4( ســـاعة و ي

 سداسيات.
 يحتوي التعليم على دروس نظر ة مدعمة بهفالم تقنيات الجراحة و التدر ب على حاالت عيادية.

 تسلم لكل طالب مجمو  الدروس على شكل دعامة رقمية.
 .يحدد البرنامج البيداووجي المفصل للتكو ن طبقا لملحق يةا القرار

 : يتوه التعليم بإمتحان في نهاية السنة األولى و بإمتحان عند نهاية الدراسة. 05المـادة 
ين عيــاديين حــول التعلــيم النظــري يحتــوي إمتحــان نهايــة الســنة األولــى علــى إختبــار شــفوي مــع مناقشــة ملفــ

 التطبيقي، يعد قبول يةا اإلمتحان شرطا لإلنتقال إلى السنة الثانية.و 
 مناقشة مةكرة.متحان الشفوي على سؤالين شفو ين يعد قبول اإل

 أو ما فوق. 10/20يقبل التكو ن إةا كان الطالب موائبا في دروس  و تحصل على عالمة نهائية تساوي 
 .1بمعية كلية الطب لجامعة الجزائر ة للتكو نـتعين لجنة اإلمتحان من طرف اللجنة البيداووجي:  06المـادة 

 .1من طرف كلية الطب لجامعة الجزائرفوق التخصص لجراحة اليد، تمن  يتوه التكو ن بشهادة 
 :بما يلي 1: يكلف المسؤولون البيداووجيون بالتنسيق مع كلية الطب لجامعة الجزائر  07المـادة 

 الرزنامة، المضمون و متابعة التعليم(،ضمان تنظيم الدراسات ) -
 تنظيم إنتقاء ملفات المترشحين، -

 رشحين المقبولين للتكو ن،تحديد قائمة المت -

 متابعت ،ن سير التكو ن و ضمان حس -

 التنسيق البيداووجي.إجتماعات دور ة من أجل اإلشراف و ضمان تحضير  -

: من أجل تدعيم القدرات الوطنية في التكو ن و التكفل الطبي، يمكن دعوة األساتةة اإلستشـفائيين  08المـادة 
ال بصـفة أسـاتةة مـدعو ن ويـر مقيمـين، طبقـا للتنظـيم الجامعيين األجانب األكفاء في يةا المج

 المعمول ب .
 : يتم التنسيق البيداووجي تحت إشراف اللجنة البيداووجية التي تتكون من : 09المـادة 

  : الطرف الجزائري 
عكنـون، كليـة الطـب  األستاة بن بوز د عبد الرحمان، المؤسسة اإلستشـفائية المتخصصـة بـبن -

 .1جامعة الجزائر

ة الطـب جامعـة الجزائـر ـالمركز اإلستشـفائي الجـامعي مصـطفى باشـا، كليـاألستاة أمحمد نوار،  -
1. 



  : الطرف األجنبي 
 ، فرنسا.7األستاة كر سطوف أوبرالن: كلية الطب دوني ديدرو، جامعة بار س  -
 إيف ملياز، جامعة روان، فرنسا. –األستاة بيار  -

قامـة األسـاتةة المـدعو ن ويـر المقيمـين، صـار ف نقـل و بم 1لجزائـر جامعـة ا: تتكفل كليـة الطـب  10المـادة   ا 
 طبقا للتنظيم المعمول ب .

 .عليم العالي و البحث العلميـلتلمية ـالنشرة الرس : ينشر يةا القرار في 11المـادة 
 2011ديسمبر  19حرر بالجزائر في 

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                     
 رشيد حراوبية                                                            

 
 

PROGRAMME  D’ENSEIGNEMENT 

 
A- Premier seminaiare : 

- Syndromes canalaires 

- Canal carpien 

- Syndrome ulnaire au coude 

- Compression du nerf radial 

- Syndromes compressifs rares 

- Amputations  

- Films 

- Décompression du nerf ulnaire au coude 

- Transposition du nerf ulnaire 

- Canal carpien par mini-open 

- Choix du mémoire, initiation à la présentation powerpoint 

- Carpe 

- Anatomie pysiologie 

- Luxation périlunaires 

- Instabilités du carpe 

- Fractures et pseudarthroses du scaphoîde 

- Fractures des autres os du carpe : hanatum, capitatum, trapèze 

- Maladie de kienböck et nécrose des autres os du carpe 

- Maladie du madelung 

- Tumeurs osseuses bénignes de la main et du poignet 

- Main du tétraplégique 

- Film : transfert du biceps sur le triceps 

- Main spastique 

- Cas cliniques portant sur les syndromes compressifs, le carpe 

- Réimplantations, replantations majeures 

- Palliatifs après lésion nerveuse périphérique 

- Physiopathologies de la griffe ulnaire 

- Palliatifs intrisèques 

- Autres palliatifs membre superieur 

- Principes biomécaniques des transferts tendineux 

- Nevrites, radivulites, parsonage et turner, pancoast-tobias, plexite radique 



- Syndromes d’hyperpression interne 

- Films : trnasferts palliation des interosseux 

- Transfert du fléchisseur superficiel du IV, extenseur propre du II 

- Translocation du long fléchisseur du pouce 

- Transferts pour paralysie radiale 

- Reroutage de l’extenseur du petit doigt 

- Transferts du court fléchisseur du pouce 

- Transferts du long palmaire 

- Cas cliniques portant sur palliatifs, carpe, replantations, amputations 

- Fractures des métacarpiens 

- Fractures des phalanges 

- Luxations des doigts, entorse MP du pouce 

- Tumeurs bénignes des parties molles de la main 

- Tumeurs de l'ongle et tumeurs péri-unguéales 

- Tumeurs malignes  des parties molles de la main 

- Lésions pulpaires et unguéales traumatiques 

- Films: 

- Stabilisation scaphoide 

- Greffe vascularisée du scaphoide 

- Sauvé kapandji 

- Pollicisations: index 

- Cas cliniques portant sur l'ensemble du programme de la sessin 
 

B- Deuxieme seminaiare : 

Principes généraux de l’os en croissance   - 
Embryogénèse du membre supérieur  - 

  Principes généraux du traitement  des malformations congénitales - 

    -  Main bote radiale et ulnaire 

    -  Maladie amniotique 
     -  Syndactylies 
    -  Camptodactyles 
    -  Clinodactylies 
    -  Malformations du pouce(duplications, hypoplasies) 
    -  Brachysyndactylies  

    -  Déficiences centrales 

    -  Arthrogrippose 

    -  Macrodactylies 

    -  Electromyographie principes 

    -  Tendinopathies de l’épaule 

    -  Tendinopathies du coude 

    -  Tendinopathies du poignet et de la main 

    -  Polyarthrite rhumatoide, aspects médicaux 

    -  Le coude rhumatoide 

    -  Le poignet  rhumatoide 

    -  Les doigts long dans la polyarthrite rhumatoide 

    -  Le pouce rhumatoide 

   -  L’épaule rhumatoide 

   -  Arthrose de la main et des  doigts 



-  Arthropathies microcristallines, rhumatisme à hydroxyapatite, arthrites de 

traitement médical 

   -  Fractures de l’épaule, du coude, des doigts, de l’avant-bras chez l’enfant 

   -  Traumatismes de l’extrémité distale du radius chez l’enfant 

   -  Fractures des doigts de l’enfant 

   -  Films de technique 

   -  Pollicisations 

   -  Trapézectomie 

   -  Transferts palliatifs de la flexion du coude : petit pectoral, steindler, triceps 

   -  Transferts à partir du pied : 2ème ortiel, wrap aronde, pulpe 

   -  Sauvé kapandji 

   -  Prise de créte iliaque 

   -  SORL 

   -  Cas cliniques et TP EMG 

 

C - Troisieme seminaiare : 

    -  Cantrole portant sur l’anatomie du membre supérieur : identification de stuctures 

anatomique sur photos de dissection 

   -  Biomécanique de la ceinture scapulaire 

   -  Luxation sterno et  acromioclaviculaies 

   -  Fractures et fractures-luxations de l’extrémité supérieure de   l’humérus 

   -  Instabilités de l’épaule 

   -  Fractures de la diaphyse humérale 

   -  Pathologie dégénérative de l’épaule 

   -  Ruptures de coiffe et conflit sous-acrominal 

   -  Raideur scapulo-humérale 

   -  Ruptures de biceps (hautes et basses) 

   -  Algoneurodystrophie du membre supérieur 

    -  Dystonies, main psychogène 

    -  La main des musiciens 

    -  Les lambeaux du membre supérieur : conférence générale 

   -  Lambeaux de la main   

   -  Lambeau digital palmaire unipédiculé pour lésion distale 

    -  Digital palmaire unipédiculé pour resensibilisation du pouce (littrer) 

    -  Palmaire bipédiculé du pouce (moberg) 

    -  Digital dorsal d’avancement ou de recul 

    -  Latéro digital 

    -  Drapeau 

    -  Cross-finger 

    -  Ilot vasculaire rétrograde 

    -  Cerf-volant 

    -  Thénariens 

    -  Anatomie physiologie du coude et de la pronosupination 

    -  Fractures des deux os de l’avant-bras incluant monteggia et galeazzi 

    -  Fractures récentes de l’extrémité inférieure du radius 

    -  Cas vicieux de l’extrémité inférieure du radius et problèmes de  pronosupination          



   -  Fractures de la téte radiale 

   -  Fractures de l’éxtrémité inférieurs de l’humérus 

   -  Luxations du coude 

   -  Fractures de lolécrane 

   -  Raideurs du coude 

   -  Nerf :physiologie et régénération 

   -  Les tendons,connaissances fondamentales 

   -  Principes des réparations nerveuses : sutures, greffes 

   -  Plexus brachial,nerf spinal 

   -  Branches terminales du plexus brachial 

   -  Lésions nerveuses balistiques 

   -  Palliatifs des paralysies du membre supérieur 

   -  Tumeurs nerveuses 

   -  Lésions nerveuses iatrogènes 

   -  Lésion nerveuses balistiques 

   -  Films : lambeaux régionaux et à distance 

   -  Radial et radial cutanéo-osseux 

   -  Interosseux postérieur 

   -  Antibrachial de l’artère ulnaire 

   -  Brachial  externe 

   -  Inguinal 

   -  Grand dorsal 

   -  Films : steindler 

   -  Séance de cas cliniques 

 

C – Quatrieme seminaiare : 

-  Anatomie et physiologie des tendons extenseurs 

-  Vidio: physiologie de la paralysie intrinsèpue 

-  Lésions primitives des tendons extenseurs 

-  Lésions secondaires des tendons extenseurs 

-  Maladie de dupuytren 

-  Historique, épidémiologie, physiopathologie 

-  Anatomie des fascias palmaies de la main et cas cliniques 

-  Aspects technique « trucs et astuces »  

-  Paralysie obstétricale du plexus brachial (chirurgie nerveuse et traitement palliatif) 

-  Infections de la main à germes banaux 

-  Infections spécifiques : tuberculose, autres mycobactéries, pasteurelloses 

-  Fasciites des membres 

-  Brulures de l’adulte et de l’enfant 

-  Injectins sous pression 

-  Filme : confection d’orthèses :extension IPP- enroulement- 1ére commissure 

-  Cas cliniques 

-  Gelures 

-  Anatomie et physiologie de la colonne du pouce 

-  Raideurs articulaires à la main 



- 1ére commissure 

-  Articulations MP 

-  Articulations IPP 

-  Crochets IPP et IPD 

-  Séquelles de syndromes de volkman 

-  Cas cliniques de syndromes de volkman,rétraction intrinsèque 

-  Eléments de biomécanique 

-  L’os physiologie et physiopathologie 

-  Lésions primitives des tendons fléchisseurs 

-  Lésions secondaires des tendons fléchisseurs 

-  Ténoyse des tendons fléchisseurs, aspects techniques 

 
 

Equipe pédagogique 

 

-  Pr Abderrahmane Benbouzid, 

-  Pr M’hmed Nouar, 

-  Pr Christophe Oberlin, 

-  Pr Pierre-Yves Milliez, 

-  Dr Zoubir Belkheyar, 

-  Dr Jans-Paul Diverrez, 

-  Dr Pascal Jehanno, 

-  Dr Jean-Louis Bovet, 

 
Remarque: Tout enseignant jugé à participer aux enseignements par les  
responsables pédagogiques pourra intégrer l’équipe pédagogique initiale 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يحدد القائمة اإلسمية ألعضاء  2011ديسمبر  20مؤرخ في قرار 
 لجامعة تبسة المجلس العلمي

           

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
، 2009جــــانفي  4الموافـــق  1430محـــرم  7فـــي المــــؤرخ  08-09المرســـوم التنفيـــةي رقـــم بمقتضـــى  -

 المتضمن إنشاء جامعة تبسة،
 أوت 23 الموافـــق 1424 جمـــادى الثانيـــة 24 مـــؤرخ فـــيال 279-03قـــم ر بمقتضـــى المرســـوم التنفيـــةي  -

 44الةي يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيريا، المعدل و المتمم، ال سيما المـادة ، 2003
 من .



 .2011 نوفمبر 28 و أكتوبر 17بتار ك لجامعة تبسة  على محضر إجتما  المجلس العلمي بناء -
 

  يقـــــــــرر  
 

جمــادى  04المــؤرخ فــي  279-03تطبيقــا ألحكــام الفصــل األول مــن المرســوم التنفيــةي رقــم :  المــادة األولــى 
ف يـةا القـرار ديهـ المعدل والمتمم و المةكور أعاله ، ،2003أوت  23الموافق  1424الثانية 

 إلى تحديد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس العلمي لجامعة تبسة.
 وفق الجدول الملحق بهةا القرار. : تحدد القائمة اإلسمية ألعضاء المجلس العلمي لجامعة تبسة 02المـادة 
، كـل فيمـا يخصـ  جامعـة تبسـةالتـدره والبحـث والتكـو ن و مـدير  تكلف مديرة الدراسـات لمـا بعـد : 03المـادة 

 للتعليم العالي والبحث العلمي.مية ـرسالةي ينشر في النشرة ال بتنفية يةا القرار
 

 2011 ديسمبر 20حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي

 رشيد حراوبية                                                                       
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجامعة تبسة يتضمن أعضاء المجلس العلمي :ملحق بالقرار
  

 

 الصفة اإلسم و اللقب

 مدير جامعة تبسة، رئيس المجلس العلمي للجامعة - هام عبد القادر -

 نائب مدير للتكوين العالي و التكوين المتواصل و الشهادات - قارة محمد -

 التعاونو العالقات الخارجية وترقية البحث العلمي دير لتنشيط و نائب م - جابري بلقاسم -

 نائب مدير مكلف بالتنمية و اإلستشراف و التوجيه - هميلة محمد العيد -

 عميد كلية العلوم الدقيقة و علوم الطبيعة و الحياة - بن خذير محمد لطفي -

 عميد كلية العلوم و التكنولوجيا - شمام فيصل -

 اإلجتماعيةات والعلوم اإلنسانية وعميد كلية اآلداب و اللغ - رايس رشيد -

 عميد كلية الحقوق  و العلوم السياسية - ذيب جالل -

 علوم التسييرالعلوم اإلقتصادية و التجارية و عميد كلية - بوزنادة العيد -

 الحياةالعلوم الدقيقة و علوم الطبيعة ورئيس المجلس العلمي لكلية  - جراب عبد الرزاق -

 التكنولوجياعلوم وي لكلية الرئيس المجلس العلم - رويلي أحمد -

اللغات والعلوم اإلنسانية ب واآلدارئيس المجلس العلمي لكلية  خالد حامد -
 اإلجتماعيةو

 العلوم السياسيةوالحقوق رئيس المجلس العلمي لكلية  بوضياف عمار -

 علوم التسييرالعلوم اإلقتصادية و التجارية ورئيس المجلس العلمي لكلية  صاطوري الجودي -

 التكنولوجياذة مصف األستاذية لكلية العلوم وممثل عن األسات صابحية عليم -

 التكنولوجياذة مصف األستاذية لكلية العلوم وممثل عن األسات شنيخر صالح -

سبببتاذية لكليبببة اآلداب واللغبببات والعلبببوم ممثبببل عبببن األسببباتذة مصبببف األ قطش مختار -
 اإلجتماعيةاإلنسانية و

اللغبببات والعلبببوم سبببتاذية لكليبببة اآلداب واتذة مصبببف األممثبببل عبببن األسببب حبيلة الشريف -
 اإلجتماعيةاإلنسانية و



م الدقيقبة وعلبوم الطبيعبة عن األساتذة مصف األستاذية لكلية العلو ةممثل بوذيبة لويزة -
 الحياةو

ألستاذية لكليبة العلبوم الدقيقبة وعلبوم الطبيعبة ممثل عن األساتذة مصف ا بومزبر عبد الرحمان -
 الحياةو

التجاريبة تاذية لكليبة العلبوم اإلقتصبادية وممثل عبن األسباتذة مصبف األسب لمي بسمةعو -
 علوم التسييرو

 علوم التسييرالعلوم اإلقتصادية و التجارية و ممثل عن األساتذة لكلية جنينة عمر -

 ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لكلية الحقوق و العلوم السياسية هادفي بشير -

 ممثل عن األساتذة مصف األستاذية لكلية الحقوق و العلوم السياسية دربال عبد الرزاق -

 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "  عاشور مولدي -

 ممثل األساتذة المساعدين قسم " أ "  جفال نور الدين -

 شخصية خارجية عن الجامعة زعيمي توفيق -
 " أ " من جامعة أم البواقي قسمر ضأستاذ محا

 ة خارجية عن الجامعةشخصي عيالن عمر -
 " أ " من المركز الجامعي بخنشلة قسمر أستاذ محاض

 مسؤول المكتبة المركزية للجامعة دبوز مختار -
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــ

 يحدد معايير اإلنتقاء للقبول في برنامج 2011ديسمبر  28مؤرخ في قرار 
 2012التكو ن اإلقامي بالخاره بعنوان سنة 

           

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ل الموافق 1394رمضان  14 المؤرخ في 200-74بمقتضى المرسوم رقم  - المتضـمن و  1974أكتـوبر  أو 

 إنشاء شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية،
 2003ســبتمبر  11الموافــق  1424رجــب  14المــؤرخ فــي  309-03بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  -
  نظيم التكو ن و تحسين المستوى بالخاره و تسييريما،المتضمن تو 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 1998أوت  17الموافـق  1419ربيـع الثـاني  24المؤرخ في  254-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 المتمم.خصص و التهييل الجامعي، المعدل و المتعلق بالتكو ن في الدكتوراه، و ما بعد التدره المتو 
 

 يقـــــــــرر  
 

 :األولالفصل 
 أحكام عامة

 



الموافق  1424رجب  14المؤرخ في  309-03من المرسوم التنفيةي رقم  14تطبيقا للمادة :  المادة األولى 
ف يةا القرار إلى تحديـد معـايير اإلنتقـاء للقبـول فـي دالمةكور أعاله ، يهو  2003سبتمبر  11

 .2012برنامج التكو ن اإلقامي بالخاره بعنوان سنة 
 : ما يلي ،2012: يشمل برنامج التكو ن اإلقامي بالخاره بعنوان سنة  02المـادة 

األساتةة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين و األساتةة الباحثين و ره للطلبة و تكو ن ما بعد التد -
 الباحثين الدائمين، الةين يحضرون أطروحة الدكتوراه،

 التكو ن التخصصي في العلوم الطبية، -

 التقنيين،لمهني للعمال اإلدار ين و تخصصي االتكو ن ال -

 تحدد الفرو  و التخصصات الواردة في يةا البرنامج وفقا لإلجراءات التنطيمية السار ة المفعول.        
-03مــن المرســوم الرئاســي رقــم  13و  12و  11عــالوة علــى الشــروح المــةكورة فــي المــواد  : 03المـــادة 

المةكور أعاله،   يجب على و  2003سبتمبر  11الموافق  1424رجب  14المؤرخ في  309
 : ا حائز ن على الشهـادات المطلوبةالمرشحين للتكو ن اإلقامي بالخاره أن يكونو 

 شهادة البكالويا أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، -
 الشهادات الجامعية. -

 

 الفصل الثاني :
 معيينفئة األساتةة الباحثين و األساتةة الباحثين اإلستشفائيين الجا

 و الباحثين الدائمين
 

 14المـؤرخ فـي  309-03من المرسوم الرئاسي  12عالوة على الشروح المةكورة في المادة :  04ادة ـالم 
يـــتم إنتقـــاء األســـاتةة البـــاحثين  المـــةكور أعـــاله،و  2003ســـبتمبر  11الموافـــق  1424رجـــب 

رشحين للتكو ن اإلقـامي فـي ، المالباحثين الدائمينباحثين اإلستشفائيين الجامعيين و األساتةة الو 
الةين يحضرون أطروحة الدكتوراه، من طـرف المجـالس العلميـة للمؤسسـة المسـتخدمة الخاره و 

و من طرف اللجان المختصة التي تنظمها الندوات الجهويـة، مـن بـين الـةين يتـوفر فـيهم شـرح 
ي مخـابر جزائر ـة اإلشراف الثنائي لألطروحة، و إثبات خطة عمل مصادق عليها من طرف مدير 

 ف المنتظرة من التكو ن.اداأليو  البحث و مدى تقدم األطروحة، و و أجنبية، مع تحديد موض
ــم  : 05المـــادة  ــي المرســوم الرئاســي رق ــى الشــروح المــةكورة ف ــي  309-03عــالوة عل رجــب  14المــؤرخ ف

ــتم إنتقــاء المرشــحين للتخصــص فــو  2003ســبتمبر  11الموافــق  1424 ي المــةكور أعــاله، ي
ــدة تفــوق ســتة ) ــة، لم ــوم الطبي ــين األســاتةة المســاعدين اإلستشــفائيين 06العل ( أشــهر، مــن ب

 الجامعيين المسجلين إلعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الطبية.
يتم إنتقاء المرشحين من طرف المجالس العلمية للمؤسسـة المسـتخدمة، مـن بـين الـةين تتـوفر فـيهم الشـروح 

 التالية :



أجنبية، مع تحديد األيداف ها من طرف مديري مخابر جزائر ة و ل مصادق عليإثبات خطة عم -
 المنتظرة من التكو ن،

 تقديم رسالة إستقبال من طرف ييئة جامعية أو ييئة بحث بالخاره. -

 

 

 : الثالثالفصل 
 أصناف الطلبة

 

المـؤرخ فـي  309-03مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  11عالوة على الشروح المةكورة في المادة  : 06المـادة 
للتكـو ن اإلقـامي  يجـب أن تتـوفر فـي الطالـب المترشـ  المـةكور أعـاله،و  2003سـبتمبر  11

 ه الشروح التالي:بالخار 
الترتيب من بين المتفوقين الثالثة األوائل في الدفعة الموافقة للشعبة و التخصص المحددين على المسـتوى  *

ره الجـامعي و المحصـل عليهـا دون المشـاركة الوطني، و ةلك حسب معدالت  العامة خالل مسا
 في اإلختبار اإلستدراكي.

       في حالة ما إةا تم تحو ل الطالب من مؤسسة إلى أخـرى خـالل مسـاره الجـامعي تهخـة النقـاح المحصـل عليهـا 
 في المؤسسة األصلية بعين اإلعتبار.

 : 2012ديسمبر  31* يجب أن يكون سن الطالب في تار ك 
 سنة للحائز ن على شهادة الليسانس. 24 -         
مهنــدس معمــاري، شــهادة دكتــور فــي ، شــهادة مهنــدس دولــة، 2ســنة للحــائز ن علــى ماســتر  25 -         

 العلوم البيطر ة، جراحة األسنان، شهادة صيدلة.
 سنة للحائز ن على شهادة دكتور في الطب. 27 -        
يـتم تحديـد كيفيلـت تنظيمهـا يم مسـابقة علـى أسـاس اإلختبـار م أنتقـاؤ يجتاز المترشـحون الـةين تـ :07المـادة 
 الحقا.

 
 

 الفصل الرابع :
 فئة الموظفين

 

المـؤرخ فـي  309-03مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم  13عالوة على الشروح المةكورة في المادة  : 08المـادة 
فين التـابعين وظالمةكور أعاله، يتم إنتقـاء المـو  2003سبتمبر  11الموافق  1424رجب  14

التقنية المرشحين للتكو ن اإلقامي بالخاره من طرف الهيئات المستخدمة بعد لألسالك اإلدار ة و 
إستشارة المجالس العلميـة أو اللجـان الوزار ـة لإلنتقـاء، مـن بـين المرشـحين الـةين تتـوفر فـيهم 

 الشروح التالية :



المدى الطو ل أو شهادة جامعية في أن يكون المرش  حائزا على شهادة التدره الجامعية في  -
 الطور األول أو الطور الثاني أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها،

 تقديم مشرو  تربص مؤشر علي  من طرف مدير المؤسسة أو السلطة التدرجية المؤيلة، -

تقديم رسالة إستقبال صادرة عن مؤسسة جامعية أو مركز بحـث بالخـاره ةات مراجـع معتـرف  -
 بها،

عر  مفصل، مؤشر علي  من طـرف الهيئـة المسـتخدمة، يثبـت بـهن التكـو ن المسـطر  تقديم -
ل  عالقة بمنصب العمل الحالي أو المستقبلي عند إنتهاء التكو ن و تحديد التهثير الناتج من 

 يةا التكو ن على سير المؤسسة أو الهيئة.

 والبحث العلمي. للتعليم العاليمية ـرس: ينشر يدا القرار في النشرة ال 9المـادة 
 

 2011 ديسمبر 28حرر بالجزائر في    
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                   

 رشيد حراوبية                                                                   
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 2011ديسمبر  12يتمم القرار المؤرخ في  2011ديسمبر  29مؤرخ في قرار 

 المتضمن تشكيلة الفرو  المختصة  للجنة الجامعية الوطنيةو 
      

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ي والمتضــمن القــانون األساســ 2008مــاي  03المــؤرخ فــي  130-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 الخاص باألستاة الباحث،
تســييريا و والمتضــمن تنظــيم اللجنــة الجامعيــة الوطنيــة  1994نــوفمبر  16بمقتضــى القــرار المــؤرخ فــي  -

 وتشكيلها، المعدل و المتمم،
المختصــة للجنــة الجامعيــة ، والمتضــمن تشــكيلة الفــرو  2010ديســمبر  12بمقتضــى القــرار المــؤرخ فــي  -

 الوطنية،
  يقـــــــــرر  

 

والمةكور أعاله و تحرر كاآلتي  2011ديسمبر  12تتمم المادة الثانية من القرار المؤرخ في :  المادة األولى
: 

 :وطنية من األعضاء اآلتية أسماؤيمتتشكل الفرو  المختصة للجنة الجامعية ال : 02" المادة         
 : بدون تغييرفر  العلوم الدقيقة -01



 

 :التكنولوجيافر   -02

 جامعة تيزي وزو          الري           ياحي حميد  -

 جامعة البليدة    الري   رميني بوعالم  -

 جامعة البليدة  يندسة ميكانيكية   حاجي محمد  -

 التكنولوجيا لعلوم و يواري بومدين لجامعة  يندسة ميكانيكية  ديزان راب   -

 ليالمدرسة الوطنية لإلعالم اآل         إعالم آلي          زقور جمال الجين -

 المدرسة الوطنية لإلعالم اآللي         إعالم آلي   كوديل مولود  -

 جامعة البليدة   إلكترونيك         قسوم عبد الرزاق  -

 المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات  إلكترونيك   مهني محمد  -

 جامعة األوواح   يندسة مدنية  عزوز لخضر  -

 جامعة تيزي وزو  نية يندسة مد         حناشي نصر الدين  -

 جامعة جيجل  يندسة معمار ة  بوالشغير عمار  -

 جامعة جيجل يندسة الطرائق          عزوز نور الدين  -

 جامعة بومرداس كيمياء صناعية    سر ر عائشة -

 جامعة سيدي بلعباس  كيمياء المياه   طالب صفية  -

 جامعة سطيف   التعمير   زوالش حمزة  -

 جامعة العلوم و التكنولوجيا ويران   هربائيةيندسة ك  فالزي سمير  -

 المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات يندسة كهربائية  بلوشراني محمد أرزقي  -

 سة الوطنية العليا لإلعالم اآلليالمدر   إعالم آلي   كوديل مولود  -

 

 الحياة :فر  علوم الطبيعة و  -03

 التكنولوجيابومدين للعلوم و جامعة يواري   علم األر            قلي عمر  -

 التكنولوجياجامعة يواري بومدين للعلوم و   علم األر  عيسى جمال الدين    -

 جامعة بجاية         بيولوجيا بن عالوة سعيد        -

 جامعة عنابة         بيولوجيا      جبار محمد رضا  -

 الوطنية العليا للبيطرة       بيطرة المدرسة    حمدي باشا يوسف  -

 مركز جامعي الطارف        بيطرة     بن نخلة أحمد -

 جامعة مستغانم       علوم الطبيعة    هللا  بركني عبد -

 جامعة يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا         علم األر     عيسى جمال الدين  -

 

 "رـدون تغييــب": علوم التسييرفر  العلوم اإلقتصادية والتجار ة و  -04

 

 "رـبــدون تغيي": لقانونية واالدار ةافر  العلوم  -05

 



 :اإلنسانيةعلوم اإلجتماعية و الفر   -06

 (3جامعة الجزائر )  تربية بدنية     طاطاو زيراء -

 جامعة بسكرة  علم النفس            جابر ناصر الدين  -

 جامعة باتنة  علم النفس   عبدوني عبد الحميد  -

 ةجامعة بسكر    علم إجتما    برقوق عبد الرحمان -

 (2جامعة الجزائر )   علم إجتما            مقراني الهاشمي  -

 جامعة ويران   تار ك     فغرور دحو  -

 الجامعي البو رة المركز   تار ك            بن خروف عمار  -

 جامعة باتنة   علوم إسالمية    فكرة السعيد  -

 (1جامعة الجزائر )   علوم إسالمية    كمال بوز دي  -

 جامعة قسنطينة    لسفة ف   ويوى فر دة -

 جامعة ويران    فلسفة   بن مز ان إبن شرقي  -

 جامعة ويران    فلسفة           بن مرسلي أحمد  -

 جامعة البو رة    تار ك   بن خروف عمار -

 "رـدون تغييـب " : فر  اآلداب -07

 للتعليم العالي والبحث العلمي.مية ـرس: ينشر يدا القرار في النشرة ال 03المـادة 
 2011 ديسمبر 29حرر بالجزائر في    

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                      
 رشيد حراوبية                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المتضمن إعالن نتائج الدورة 2011ديسمبر  29قرار مؤرخ في 
 ( للجنة الجامعية الوطنية27السابعة و العشرون ) 

      
      

  التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94رسوم التنفيةي رقم بمقتضى الم -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،



والمتضــمن القــانون األساســي  2008مــاي  03المــؤرخ فــي  130-08بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -
 الخاص باألستاة الباحث،

، والمتضــمن تنظــيم اللجنــة الجامعيــة الوطنيــة و تســييريا 1994نــوفمبر  16رخ فــي بمقتضــى القــرار المــؤ  -
 وتشكيلها، المعدل و المتمم،

ــرار المــؤرخ فــي  - ــة  2010ديســمبر  12بمقتضــى الق ــة الجامعي والمتضــمن تشــكيلة الفــرو  المختصــة للجن
 الوطنية، المتمم،

م " أ " من أجل الترقيـة إلـى رتبـة أسـتاة المؤرخـة بناء على قوائم التهييل الخاصة باألساتةة المحاضر ن قس -
 ،2011ديسمبر  20في 
ــي دورتهــا الســابعة و العشــرون ) - ــة الوطنيــة ف ــا  اللجنــة الجامعي ــاء علــى إجتم  22إلــى  20( مــن 27بن

 ،2011ديسمبر 
 العشرون جامعية الوطنية للدورة السابعة و بناء على محاضر إجتماعات فرو  اللجنة ال -
 

  ــرر يقـــــــ 
 

ســتحقاقي مؤيلــون " اآلتيــة أســماؤيم حســب الترتيــب اإليعتبــر األســاتةة المحاضــر ن قســم " أ :  المــادة األولــى
 للترقية إلى رتب أستاة.

 

 فر  العلوم الدقيقة :
 فيز اء 

 جامعة يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا فيز اء    زاورار )م( بولسبع نعيمة -

 تلمسان جامعة  فيز اء  والي )م( بن منصوري نصيرة -

 المسيلة جامعة فيز اء     ليخةشر في ز  -

 أم البواقي جامعة فيز اء     بودين عز الدين  -

 سيدي بلعباس جامعة   فيز اء   حلوش عبد الحميد -

 سطيف جامعة فيز اء     حوامر سليم  -

 قسنطينةجامعة           فيز اء                    بالل ندير  -

 قسنطينة جامعة  فيز اء    بوفندي توفيق  -

 المدرسة التحضير ة للعلوم و التقنيات عنابة  فيز اء    ين رشيد مرابط -

 قسنطينة جامعة  فيز اء   رواب  محمد الصال   -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة  فيز اء    عدنان محمد  -

 تلمسان جامعة   فيز اء بن صاولة )م( ولد عباس عمار ة  -

 عنابةجامعة   فيز اء    عفيفي الصادق  -

 سطيفجامعة   فيز اء    واقدي الحاه  -

 بجاية جامعة  فيز اء    جوادي جمال  -



 تيزي وزو جامعة  فيز اء           مقداد راب   -

 عنابةجامعة   فيز اء    بن سبع نادية  -

 الجامعي خنشلة المركز  فيز اء    جلول عبد القادر  -

 يكدةسك جامعة  فيز اء    عميري جمال  -

 بجاية جامعة  فيز اء    سماح مداني  -

 جيجل جامعة  فيز اء    بلغبسي زو نة  -

 قسنطينة جامعة  فيز اء   بوجعدار إسماعيل  -

 باتنة جامعة  فيز اء    بلعمري الشر ف  -

 تبسة جامعة  فيز اء   بن خدير محمد لطفي  -

 عنابة جامعة  فيز اء   بوسراه نور الدين  -

 البليدة جامعة  فيز اء   بن عمر محمد األمين  -

 قسنطينة جامعة  فيز اء    سعيدي ياسمينة  -

 بجاية جامعة  فيز اء    براييمي مالك  -

 سكيكدة جامعة  فيز اء    معزي نور الدين  -

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و جامعة   فيز اء   أودي  محمد رضا  -

 باتنة جامعة  فيز اء  مساعدي )م( مدوار حضر ة  -

 قسنطينةجامعة   فيز اء    سامية بوحجة  -

 تيزي وزوجامعة   فيز اء    مناس فرحات  -

 التكنولوجياويران للعلوم و  جامعة  فيز اء    بوطاوس أحمد  -

 تبسة جامعة  فيز اء    بن مخلوف فلة  -

 سيدي بلعباس جامعة  فيز اء    شايد عباس  -

 سيدي بلعباس جامعة  فيز اء    معاشو محمد  -

 سيدي بلعباس جامعة  فيز اء    بن يالل عمر  -

 سطيف جامعة  فيز اء    جابي مسعود  -

 بسكرة  جامعة  فيز اء    أمجاد مفتاح  -

 ويران للعلوم و التكنولوجياجامعة   فيز اء   بن أباجي نور الدين  -

 تلمسان جامعة  فيز اء   بيبي تر كي نصر الدين  -

 لوم و التكنولوجياويران للع جامعة  فيز اء   عبد الوياب محمد البطل  -

 باتنة جامعة  فيز اء   بومعزة محمد الصغير  -

 باتنة جامعة  فيز اء    طبش السعيد  -

 سطيف جامعة  فيز اء    كركاش العيد  -

 عنابة جامعة  فيز اء   بن عبد السالم محمد  -

 



  كيمياء :

 عنابة جامعة  كيمياء    حزورلي صبير  -

 لبواقيأم ا جامعة  كيمياء    وراف نور الدين  -

 عنابة جامعة  كيمياء    رحامنية راب   -

 معسكرجامعة   كيمياء    يحياوي أحمد  -

 ورقلة جامعة  كيمياء    لعجال سقني  -

 تلمسان جامعة  كيمياء    عاللي حسين  -

 البليدة جامعة  كيمياء    صالحي نسيمة  -

 معسكر جامعة  كيمياء  يحياوي )م( يشماوي عائشة  -

 ام البواقي جامعة  كيمياء    ضيلة براح ف -

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و  جامعة  كيمياء   بعداش ليلى كيمياء  -

 مستغانم جامعة  كيمياء   بسطاني بن عودة  -

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و جامعة   كيمياء    بوفعطيط مخلوف  -

 الجامعي وليزان المركز  كيمياء    بلواتق عيسى  -

 قسنطينة جامعة  يمياء ك   ويزالوي سميرة  -

 عنابة جامعة  كيمياء    شاطر راب   -

 قسنطينة جامعة  كيمياء   بلخيري عبد المليك  -

 قالمة جامعة  كيمياء                   نوار ليلى  -

 تلمسانجامعة   كيمياء   بجاوي )م( الشهير لمياء  -

 عنابة جامعة  كيمياء   عبد الرحمان سهام  -

 تلمسان جامعة  كيمياء  ية محبوب )م( بغدادلي راض -

 أم البواقي جامعة  كيمياء   مختاري محي الدين  -

 تلمسان جامعة  كيمياء   دالي يوسف نصيرة  -

 أم البواقي جامعة  كيمياء    بن بوز د محمد  -

 تلمسان جامعة بن ديمراد )م( بوكلي حسين نسمية كيمياء  -

 قالمة جامعة  كيمياء   بوجايم عبد الغنى  -

 تلمسانجامعة   كيمياء   شوقي  ز اني شر ف -

 قسنطينة جامعة  كيمياء  ملوكي موالي عبد الرحمان  -

 تلمسان جامعة  كيمياء   شيبوب فالح عبد الغنى  -

 البليدة جامعة  كيمياء    خوجة محمد  -

 
 
 

 



  الر اضيات :

 البليدة جامعة ر اضيات    شاللي مصطفى  -

 سطيف جامعة ر اضيات    قادم عبد الوياب  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة ر اضيات    الين أرزقي توز  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة ر اضيات    شعبان جمال  -

 عنابة جامعة ر اضيات     اجالب نطالي -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة ر اضيات          وافي رشيد  -

 قسنطينة معةجا ر اضيات   بوصبوعة مصدق  -

 بجاية جامعة ر اضيات    طاس سعدية  -

 بجاية جامعة ر اضيات   عكرون نور الدين  -

 بجاية جامعة ر اضيات    عجابي إسماعيل  -

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات ر اضيات    قبلي بلقاسم  -

 سطيف جامعة ر اضيات    بن جدو أحمد  -

 جيجل جامعة ر اضيات    زرزايحي الطاير  -

 قسنطينة جامعة ر اضيات    ار صال  جز  -

 قسنطينةجامعة  ر اضيات    بوسحابة محمود  -

 باتنةجامعة  ر اضيات    قجيبة السعيد  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة ر اضيات  يرنان )م( بوكاري ةيبية  -

 تيزي وزو جامعة ر اضيات   خالص )م( بدوين فاز ة  -

 

  فر  التكنولوجيا :

 قسنطينة جامعة اإلعالم اآللي        محمد خير الدين  خالدي -

 باتنة جامعة اإللكترونيك          ديبي زيير  -

 مستغانم جامعة يندسة ميكانيكية        و ناس جمال  -

 قسنطينة جامعة        إعالم آلي       شاوي عالوة  -

 بسكرة جامعة علم المواد       ن سعادة السعيدة ب -

 تلمسان جامعة اإللكترونيك        شيك محمد األمين -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة  يندسة ميكانيكية     بلعربي أحمد وحيد  -

 المسيلة جامعة        اإللكترونيك      بوتوت فر د  -

 بومرداس جامعةيندسة مدنية           بن مناح عبد الباقي  -

           وطنية العليا ألساتةة التعليم التكنولوجيالمدرسة ال         اإللكترونيك    زر قات مختار -

 بويران                                                       

 بشار جامعة    اإللكترونيك      حزاب عبد الجبار -



 باتنة جامعة خطار تسيير األ    بوخنوفة )م( باحمد ليليا  -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا  عةجام    يندسة كهربائية    عماري عبد الحفيل  -

 مستغانم جامعة يندسة مدنية              يفي ميسوم حن -

 بسكرةجامعة  كهرباء تقنية      عالق عبد الكر م  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة          اإللكترونيك     أوسعيد رشيد -

 ةعناب جامعة     اإللكتروميكانيك      حجاه أول إلياس -

 بشارجامعة          اإللكترونيك     بن عشيبة شاللي  -

 بسكرةجامعة          اإلعالم اآللي             كزار عقبة -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة     يندسة الطرائق    دباب عبد القادر -

 بجاية جامعة        يندسة مدنية    شرارد مرزوق  -

 الشلفجامعة         يندسة مدنية   ور سي محمد -

 المسيلةجامعة         يندسة مدنية   خميسة محمد  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة        اإللكترونيك   تفاحي حسين -

 البليدةجامعة      يندسة األساليب    الحطاب محمد -

  التكنولوجي  المدرسة الوطنية العليا ألساتةة التعليم       اإللكتروتكنيك  ياح منير خ -

 بويران                                         

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنتيات الحراش       يندسة مدنية بلقاسمي سماعيل  -

 التكنولوجياويران للعلوم و جامعة        إللكترونيك    حميد عز الدين -

 باتنة جامعة    يندسة كهربائية  مد لقمان بن دعاس مح -

 التكنولوجياويران للعلوم و  جامعة    الهندسة البحر ة  وعالم نور الدين ب -

 عنابة جامعة       يندسة مدنية  جغابة كمال  -

 عنابة جامعة     يندسة كيميائية   فاضل إسماعيل   -

 قسنطينة جامعة     يندسة كيميائية   بوحالسة محمد  -

 مدين للعلوم و التكنولوجيايواري بو  جامعة       اإللكتروتقنية   وز ر يوسف  -

 بسكرة  جامعة     يندسة معمار ة  زموري نور الدين  -

 تيزي وزو جامعة       األلكترونيك   لغروش مراد  -

 بسكرة جامعة    يندسة ميكانيكية   مومي نور الدين  -

 ويران جامعة       فيز اء     قناشي خديجة  -

 تلمسان عةجام       اإللكترونيك  بوكلي حسن نور الدين  -

 بسكرة جامعة       يندسة مدنية    مالس مكي  -

 المدرسة العسكر ة المتعددة التقنيات   يندسة ميكانيكية          ونيات عادل -

 البليدة جامعة    يندسة كهربائية          صالحي حسان  -

 تيزي وزو جامعة       كيمياء المواد               عزام سعيد  -



 األوواحجامعة      يندسة ميكانيكية         رحماني محمد  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة       اإللكترونيك بن راب  )م( عاشور نوارة    -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة              الري     الوا بوز د سعاد  -

 باتنة جامعة        اإللكتروتكنيك   در د السعيد -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة        اإللكترونيك     بشير بودرا   -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة  يندسة اإللكتروتقنية  موالي حسين -

 المدرسة العسكر ة المتعددة التقنيات      يندسة ميكانيكية راني محمد األمين بلوش -

 سكيكدة معةجا      يندسة المواد   لقو رة مسعود  -

 تلمسان جامعة       الري          حابي محمد  -

 عنابة جامعة      التحكم الكهربائي         بايي الطاير  -

 عنابة جامعة        مناجم و تعدين        حفصاوي عبد هللا  -

 التكنولوجياويران للعلوم و  جامعة               إعالم اآللي       شوارفية عبد هللا  -

 البليدة جامعة       يندسة ميكانيكية        وسعد بومدان ب -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة       يندسة مدنية           بن منصور محمد بن علي -

 باسسيدي بلع جامعة       اإللكتروتقني       عبيد محمد  -

 عنابةجامعة    اإلعالم اآللي   أنظمة                 مسالتي جمال  -

 عليا ألساتةة التعليم المدرسة الوطنية ال      يندسة مدنية       حمد مولي م -

 التكنولوجي بويران                                                                   

 مستغانم جامعة     يندسة المبلمرات               مدجناد أمح -

 بومرداس جامعة           علم المواد         مالك عبد الرحمان     -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة      يندسة كهربائية          طلحة عبد العز ز     -

 المدرسة العسكر ة المتعددة التقنيات              التعدين               نسيب كمال -

 تيزي وزو جامعة      يندسة ميكانيكية               جبار أرزقي  -

 قسنطينة جامعة      اإللكترونيك               فلة حشوف  -

 تيزي وزو جامعة            يندسة مدنية             دحماني لحلو  -

 باتنةجامعة        يندسة ميكانيكية              عبد القادر  ميحي -

 عنابة جامعة      اإلعالم اآللي         كيمور محمد الطاير    -

 البليدة جامعة     علم الفضاء               بونطيرو لوح  -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة      يندسة ميكانيكية                    بشيرإمين  -

 الشلفجامعة       يندسة كهربائية  حر شان )م( ورسي زميلة    -

 باتنة جامعة    المنشآت الميكانيكية                   بر وة مراد -

 جيجل جامعة             اإللكترونيك              بيروك بوبكر  -

 سكيكدةجامعة        يندسة كهربائية              بوقادوم أحسن  -



 البليدة جامعة         يندسة الطرائق             جمال طو ل -

 عنابة جامعة        اإللكتروميكانيك              حروس لزير -

 سيدي بلعباس جامعة     مدنية يندسة        بن رحو قو در حليم   -

 المدرسة العليا لألساتةة القبة             اإللكترونيك             قنديل جمال  -

 قسنطينة جامعة         يندسة التكييف           قمري راب   -

 عنابة جامعة     أنظمة اإلعالم اآللي             سويسي لبيبة -

 تلمسان جامعة       يكية يندسة ميكان            حمو سعيد  -

 بومرداس جامعة             علم المواد إراتني )م( روباعين عائشة   -

 المدية جامعة              الطاقويات   عبد هللا الحاه عبد هللا  -

 عنابة جامعة             مناجم و تعدين          طلحي قر شي -

 بومرداس جامعة            يندسة الطرائق          مداحي عامر  -

 تيزي وزو جامعة              ميكانيك       أيت عيدر أعومر     -

 سيدي بلعباس جامعة              اإلعالم اآللي     رحمون عبد اللطيف    -

 البليدة جامعة              علم الطيران           برول سعيد  -

 تيزي وزو معةجا              يندسة مدنية     كاشي محند السعيد     -

 جيجل جامعة               اإللكترونيك           بوكانة داود  -

 البليدة جامعة           يندسة ميكانيكية           رزوق الطاير  -

 سيدي بلعباس جامعة           يندسة ميكانيكية   بوخلدة فاروق بن عالل  -

 درسة الوطنية العليا لألشغال العموميةالم               مواد البناء           عشورة جمال   -

 المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات             يندسة ميكانيكية         بوعز ز محمد -

 باتنة جامعة               اإللكترونيك     عبد الصمد فوضيل    -

 م و التكنولوجياويران للعلو  جامعة               يندسة مدنية           ماحي عبد القادر -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة               طاقويات           حوي راب   -

 قسنطينة جامعة           يندسة ميكانيكية           عمارة إدر س  -

 باتنة جامعة      اإلنشاءات الميكانيكية       بن محمد براييم      -

 قسنطينة جامعة  يندسة معمار ة    بو الشحم )م( بن عمارة ياسمينة -

 مستغانم جامعة            يندسة ميكانكية           زناسني رمضان  -

 بومراداس جامعة               اإللكترونيك           كيدوش مجيد  -

 بسكرة جامعة              الري            يوسف ليلى  -

 قسنطينة جامعة          يندسة ميكانيكية            فركوس مبارك  -

 مستغانم جامعة            يندسة كهربائية           جلوه عبد القادر  -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة              يندسة مدنية          حمان مبروك  -

 عنابةجامعة                التعدين                 رتيمة محمد -



 بومراداس جامعة       نية يندسة مد            قادري محمد  -

 تبسة جامعة               يندسة مدنية          يوام عبد القادر    -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة           ميكانيك السيول                دبيان محمد -

 لمتعددة التقنياتالمدرسة الوطنية العليا ا         يندسة ميكانيكية            عيلي أرزقي اسم -

 سطيف جامعة          يندسة ميكانيكية مجوبي محمد عبد الرحيم   -

 باتنةجامعة            اآلالت الكهربائية           بوحركات مالك  -

 سعيدة جامعة               اإللكترونيك          ميلود يحي  -

 معي سوق أيراسالجا المركز              يندسة مدنية          جبار ياسين  -

 سيدي بلعباس جامعة                  اإللكترونيك           ساي  يواري  -

 الجامعي سوق أيراس المركز                 يندسة مدنية         حشيشي عبد القادر  -

 سطيف جامعة    البصر ات و ميكانيك الدقة       بن بهوش الساسي    -

 سطيف جامعة                  روتقنياإللكت         وربي أحمد       -

 باتنة جامعة          اإلنشاءات الميكانيكية           مداني صال   -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة            يندسة بحر ة  نة )م( صابر أمينة بن ديي -

 لتكنولوجيايواري بومدين للعلوم و ا جامعة           يندسة المواد    بوبركة زيرة  -

 أم البواقي جامعة          يندسة الطرائق     رزقي ياسين  -

 الشلف جامعة         يندسة ميكانيكية        اير عباس ميلود ط -

 بسكرةجامعة            يندسة مدنية            ومان احمد  -

 تةة التعليم المدرسة الوطنية العليا ألسا           يندسة مدنية           مكرطة بلقاسم  -

 التكنولوجي بويران                                                        

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و  جامعة   كيمياء المواد     لونيس عز الدين  -

 باتنة جامعة   الميكانيكية     دراجة عقيلة  -

 لألشغال العمومية المدرسة الوطنية العليا   يندسة مدنية     زرزور علي  -

 مستغانم جامعة يندسة ميكانيكية   قاضي سيد الماحي لمين -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة مناجم و تعدين     دحمون جعفر  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة  اإلعالم اآللي     قسوم أحمد  -

 لعليا للهندسة المعمار ةالمدرسة الوطنية ا   يندسة مدنية   كحيلة يوسف  -

 قالمة جامعة         يندسة طاقوية   بن حمزة محمد الحسين  -

 عنابة جامعة الكهروتقني                      لعبار حسين -

 سيدي بلعباس جامعة   يندسة مدنية     مغاشو مراد  -

 سطيفجامعة   يندسة الطرائق    قيدوم )م( كراش رشيدة  -

 بجاية جامعة  لطرائق يندسة ا    رزقي فاروق  -

 التكنولوجيابومدين للعلوم و  يواري  جامعة يندسة ميكانيكية                 كنان محمد  -



 سيدي بلعباس جامعة   اإللكترونيك  بوديسة )م( تيزي شهرزاد  -

 المدرسة الوطنية العليا ألساتةة التعليم   اإللكترونيك  فاصلة سعاد )م( لوييبي  -

 التكنولوجي ويران                                           

 الشلفجامعة    يندسة مدنية   قسول عمر  -

 بشار جامعة   يندسة مدنية   برقة عبد المجيد  -

 تيزي وزو جامعة   اإلعالم اآللي  جوادي يسين منصور  -

 مستغانم جامعة  يندسة مدنية   حيموري سليمان  -

 عنابة  جامعة   يندسة المواد   عرابي نور الدين  -

 المدرسة العسكر ة المتعددة التقنيات  يندسة الطرائق             محمود رشيد  -

 

  : فر  العلوم القانونية و اإلدار ة

 تلمسان جامعة  قانون خاص             تشورا )م( حميدو زكية  -

 تيزي وزو جامعة          القانون  سي يوسف )م( كجار زايية حور ة  -

 (1الجزائر ) جامعة  القانون العام              تونسي عميمر نعيمة -

 تيزي وزو جامعة   القانون               جبالي وعمر -

 باتنة جامعة  القانون العام               مز اني فر دة -

 معسكر جامعة  القانون العام               عباس عمار  -

 وتيز وز  جامعة   القانون              بوبشير محند أمقران -

 ( 1الجزائر ) جامعة  ام عالقانون ال  قاسي عبد هللا )م( در اس ز دومة  -

 تلمسان جامعة  قانون خاص               مامون عبد الكر م -

 عنابة جامعة          القانون     عليوش قربو  )م( مز اني نعيمة -

 (1)الجزائر  جامعة          القانون العام      ن مصباح )م( بن حمودة ليلىب -

 تيزي وزو جامعة   القانون              إقلولي محمد   -

 تلمسان جامعة   القانون             بن سهلة ثاني بن علي -

 بلعباس جامعة   القانون              بوسندة عباس -

 تيزي وزو جامعة   الحقوق              كايس محمد  -

 تلمسانامعة ج             القانون                    رايس محمد -

 بومرداس جامعة         الحقوق                    حدوم كمال  -

 

  : الحياةفر  العلوم الطبيعية و 
 بيولوجيا علوم فالحية :

 تيزي وزوجامعة    علوم فالحية                   جنان جمال  -

 مستغانم جامعة   علوم فالحية            جبلي نور الدين  -

 عنابة جامعة   بيولوجيا الحيوانية             وقيد محمد العيد -



 تلمسان جامعة   علوم فالحية             حساين كر مة  -

 الجامعي ميلة المركز  فيز ولوجيا نبات             يحي عبد الوياب  -

 عنابة جامعة  بيولوجيا الحيوان           بايري عبد المجيد  -

 معسكر جامعة   جيا بيولو          تيرطو ل عائشة )ز( مداح  -

 التكنولوجياعلوم و يواري بومدين لل جامعة         بيولوجيا                    قاسي يحي  -

 تيزي وزو جامعة تطبيقيةبيوكيمياء            لتي )ز( ماتي فر دةمو  -

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و  جامعةبيولوجيا نباتية                   عميروش رشيد  -

 قسنطينة جامعةعلم السموم واألدوية             في التهامي خلي -

 ويران للعلوم و التكنولوجيا جامعة  بيوتكنولوجيا   بوجمعة عبد هللا  -

 ويران جامعة  أبي عياد سيدي محمد األمين بيولوجيا  -

 عنابة جامعة  بيولوجيا   بوجليدة حميد  -

 لعباسسيدي ب جامعة          علوم البيئة   موةن قادة  -

 عنابة جامعة   بيولوجيا   رحيمي نسيمة -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة  ربزاني )م( زحاف شفيقة علوم الطبيعة  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة  مامين )م( ضرباني لطيفة بيولوجيا  -

 ةة القبةالمدرسة الوطنية العليا لألسات  بيولوجيا الحيوان   عبيدلي نصيرة -

 بشار جامعة  بيولوجيا  موساوي عبد هللا  -

 الجامعي ميلة المركز فيز ولوجيا نبات   يحي عبد الوياب  -

 تلمسان جامعة  ميكروبيولوجيا  موسى بوجمعة بومدين  -

 مستغانمجامعة   بيوكيمياء   العثماني إبراييم  -

 عنابة جامعة  بيولوجيا    ينشيري شر فة -

 البليدة جامعة  علوم فالحية  بن ربيحة فاطمة الزيراء -

 باتنة جامعة بيولوجيا الحيوان سي بشير عبد الكر م  -

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة    حمادان سميرة )ز( سالمي علوم الحياة -

 الشلف جامعة  علوم فالحية   سعيدي جمال  -

 تكنولوجيايواري بومدين للعلوم و ال جامعة         علوم الطبيعة         نوار أحمد  -

 تلمسان جامعة  بيولوجيا   بوشر ط كبير  -

 مستغانم جامعةعلوم فالحية          بن دحمان أبو بكر الصديق  -

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة  بيولوجيا    شكالي قحضاب -

 ورقلة جامعة  بيولوجيا  بوعافية )ز( بيساتي سامية  -

 قسنطينة جامعة فيز ولوجيا نبات   وروشة حسين  -

 بجاية جامعة  علوم فالحية   موالي ر ا   -

 عنابةجامعة   بيولوجيا    طوبال أم السعد -



 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا جامعة   علوم الطبيعة  حرشوش كمال  -

 ويرانجامعة   بيولوجيا  بن سهلة ثالث أحمد  -

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة  علوم الحياة        بيش محمد  -

 قسنطينة جامعة  )م( ديال كور ن كوالت تغةية  مخانشة -

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة  علوم فالحية   وزالن فيصل  -

 سطيف جامعة  بيولوجيا    رمضاني مسعود -

 بجايةجامعة   بيولوجيا   موالي )م( قر ن نادية -

 قسنطينة جامعة بيولوجيا الحيوان   قر شي لعالوي  -

 البليدة جامعة   علوم زراعية        عالل )م( بن فقي  ليلى  -

 سطيف جامعة          التسمم الصناعي        بوز د عبد الوياب  -

 قسنطينة جامعة  بيوتكنولوجيا الميكروبية        قاسم شاوش نور الدين -

 البليدة  جامعة           العلوم البيطر ة        بشير باشا محمد  -

 الجامعي خنشلة المركز           بيولوجيا        دربوش عبد الحق  -

 مستغانم جامعة  الجغرافيا الفيز ائية         كوري لخضر  -

 بجاية جامعة   علوم فالحية        تمنجاري عبد الرزاق  -

 باتنة  جامعة   ميكروبيولوجيا         معماش بكير  -

 قسنطينةجامعة    ميكروبيولوجيا         محمد العيد يادي  -

 ويران جامعة   فيز ولوجيا        دةوقرح فر دة عو ب -

 البليدةجامعة    علوم الحياة               بربار علي  -

 باتنةجامعة           الزراعة )وابات(        بن تواتي عبد هللا  -

 التكنولوجيايواري بومدين للعلوم و جامعة   بيولوجيا        زروالي )م( خوجة فتيحة -

 التكنولوجياللعلوم و  ويرانجامعة                   ولوجيا بي       بابا حامد محمد باي -

 الشلفجامعة    علوم فالحية       محمدي بوز نة محفو    -

 باتنةجامعة    فيز ولوجيا        شرفي عبد المالك  -

 قسنطينةجامعة           فيز ولوجيا نبات        قارة يوسف  -

 أم البواقي جامعة   علوم الحياة         مرزوق جموعي  -

 الجامعي البو رةجامعة    علوم الحياة         الورقيوي علي  -

 

 علوم األر  :
 تلمسانجامعة          ييدروجيولوجيا       بوعنان عبد الرزاق -
 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة   علوم األر     بودقة فوزي  -

 ومدين للعلوم و التكنولوجيايواري بجامعة  جيولوجيا المياه    كسراوي مقران  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة   علوم األر    مجراب عبد الرحمان  -



 البليدة جامعة  علوم المياه        قندوز عبد الحميد  -

 عنابةجامعة   علوم األر          زو ني دراجي  -

 قسنطينة جامعة  ييدرولوجيا        مباركي عز الدين  -

 قسنطينةجامعة  جيولوجيا تركيبية         باس شوقي بن ع -

 عنابةجامعة   جيولوجيا         عساسي فلة  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة  علوم األر          بوطيبة مخلوف  -

 أم البواقيجامعة   جيولوجيا         خياري عبد القادر -

 بومدين للعلوم و التكنولوجيا يواري  جامعة  جيولوجيا               نعاك محمد  -

 الجامعي سوق أيراس المركز  علوم األر          سيد ميداني  -

 يواري بومدين للعلوم و التكنولوجياجامعة  علوم األر          ستي أمحمد  -

 ويرانجامعة   جيولوجيا          زرق  محمد  -

 

  :رعلوم التسييصادية والتجار ة و فر  العلوم اإلقت
 سكيكدةجامعة    علوم التسيير        د كورتل فر  -

 بسكرةجامعة   علوم إقتصادية         داودي الطيب  -

 سطيفجامعة   علوم إقتصادية         بوعظم كمال  -

 جيجلجامعة   علوم التسيير        بوخمخم عبد الوياب  -

 (3الجزائر )جامعة    علوم إقتصادية       سويسي عبد الوياب   -

 تيزي وزوجامعة    علوم إقتصادية         بوزار شابحة  -

 ورقلةجامعة    علوم إقتصادية        شيخي محمد  -

 قسنطينةجامعة    علوم التسيير        موساوي عبد النور  -

 قسنطينةجامعة            إقتصاد دولي         لعرابة مولود  -

 بشارجامعة    علوم التسيير         بودي عبد القادر  -

 مدرسة الدراسات العليا التجار ة   علوم إقتصادية          بكوش صادق -

 مستغانمجامعة    العلوم التجار ة         عامر عامر أحمد  -

 اإلقتصاد لإلحصاء و  المدرسة الوطنية العليا   اإلحصاء التطبيقي اإلقتصاد و      نعمروش أحس -

 التطبيقي                                                        
  : اللغاتفر  اآلداب و 

 ويرانجامعة     اللغة الفرنسية         بن جليد فوز ة  -

 ويرانجامعة     اللغة اإلسبانية       تركي حساين عصمت  -

 قسنطينةجامعة     اللغة الفرنسية         بوساحة حسن  -

 ويرانجامعة     اللغة اإلنجليز ة        ياسين رشيدة  -

 ويرانجامعة     اللغة اإلسبانية         أبي عياد أحمد  -



 بجايةجامعة    اللغة الفرنسية و األدب        أرزقي عبد النور -

 ويرانجامعة            اللغة الفرنسية  مهاجي )ز( زر ور رحمونة  -

 ويرانجامعة     اللغة الفرنسية        بوحديبة للوش   -

 (2ئر )الجزاجامعة      ترجمة        بابا عمر سليم  -

 قسنطينةجامعة     لغات أجنبية        بن معيوف يمينة  -

 ( 2الجزائر )جامعة     األدب المقارن       حاه ناصر مليكة  -

 عنابةجامعة             ب مقارن دأ     بن جدو محمد يز د  -

 بجايةجامعة     اللغة الفرنسية   مبارك تاكليت )م( سالوتي  -

 قسنطينةجامعة   ب الحديث األد   جباري ليلى -

 ويرانجامعة    اآلداب  حمزة زوبيدة )ز( خالدي -

 ويرانجامعة    اللغة الفرنسية  مباركي بلقاسم  -

 ويرانجامعة   اللغة العربية   خليل نصر الدين  -

 قسنطينةجامعة  و اللغات  اآلداب  صبيحى محمد لخضر -

 السياسية المدرسة الوطنية العليا للعلوم   الفرنسي األدب  وبالو يميلي  -

 ويرانجامعة   ز نب اللغة اإلسبانية   والم هللا بوشيبة -

 قسنطينةجامعة   اللغة العربية   سالم محي الدين  -

 باتنةجامعة   اللغة العربية  بوحجام محمد ناصر -

 الجامعي خنشلة  المركز   ترجمة   دوبوش نادية  -

 قسنطنيةجامعة     ترجمة   معمري فرحات -

 مستغانمجامعة داب و اللغات األجنبية اآل  عطا هللا مختار  -

 سعيدةجامعة   العربي األدب  مخلوف عامر  -

 بشارجامعة    العربي األدب  كرومي لحسن  -

 باتنة جامعة   اللغة العربية  صحراوي عز الدين  -

 البليدةجامعة   اللغة العربية   عبدلي محمد السعيد -

 مستغامجامعة   اللغة العربية لزعر معتاد مختار  -

 عنابةجامعة   الليسانيات  ة تميم دليل -

 ويرانجامعة   اللغة العربية   بن عيسى عبد الحليم -

 (2الجزائر )جامعة  العربي الحديثاألدب   يد سالم سع -

 ورقلة جامعة    اللغة العربية  جلولي العيد  -

 ورقلةجامعة   اللغة العربية  جلولي العيد  -

 األوواحجامعة   اآلداب العربي   بر همات عيسى  -

 الجامعي خنشلة المركز   اللغاتاآلداب و   لطرش يوسف  -

 سطيفجامعة   النقد األدبي  بومنجل عبد المالك  -



 سعيدةجامعة   العربي األدب  شارف مزاري  -

 تلمسان جامعة  العربي  األدب  مهداوي محمد  -

 عنابةجامعة     اللغة العربية    كحيل بشير -

 ورقلة جامعة     اللغة العربية  بلخضر أحمد  -

 تلمسان جامعة         العلوم اإلنسانية اآلداب و  بلقاسم محمد  -

 األوواحجامعة     اللغة العربية  خليفة محمد  -

 قسنطينة جامعة     اللغة العربية   ورس هللا احمد -

 سطيفجامعة    اآلداب العربية  لوحيشي ناصر  -

 سطيفجامعة   الشعبي األدب      عزوي أحمد  -

 تلمسانجامعة   أدب أندلسي        محمدبن أعمر  -

 (2الجزائر )جامعة   اللغة العربية        عالم مونة  -

 ويرانجامعة   العربي  األدب      سطمبول ناصر -

 ويرانجامعة    الترجمة       عباد أحمد  -

 (2الجزائر )جامعة   العربي  األدب      مسباعي محمد  -

 تلمسانجامعة   عبي الش األدب   شر ف بموسى عبد القادر  -

 (2الجزائر )جامعة       اللغة العربية و آدابها       بغورة مولود -

 قسنطينةجامعة            القديم األدب      بن زاوي محمد  -

 

  فر  العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية :
 سعيدةجامعة     فلسفة       موسى عبد هللا  -

 ينةقسنطجامعة     فلسفة       حديدي محمد  -

 قسنطينةجامعة     فلسفة       خميسي ساعد -

 (2الجزائر )جامعة            علم النفس      بوطاف مسعود  -

 المدرسة العليا لألساتةة بوزر عة    فلسفة      عليش لعموري  -

 قسنطينةجامعة            علم اإلجتما      مرداسي مراد  -

 (2جزائر )الجامعة    علم اإلجتما      عبد الالوي حسين  -

 تيزي وزوجامعة    علوم سياسية     بغزوز عمر  -

 البليدةجامعة    علم اإلجتما       عيادي سعيد  -

 (2الجزائر )جامعة            علم الفنس    موسى فاطمة )م( بباسي  -

 عنابةجامعة    علوم سياسية     ناجي عبد النور  -

 مستغانمجامعة    ة التربية البدنية و الر اضي        عطا هللا أحمد  -

 سيدي بلعباسجامعة     التار ك    لونيسي إبراييم  -

 أم البواقيجامعة            التربية البدنية    بوطبة مراد  -



 (2الجزائر )جامعة            علم النفس     ز ان سعيد  -

 قسنطينةجامعة    علوم سياسية     بور ش ر ا   -

 (3الجزائر )جامعة            علم النفس     قدوري راب   -

 عنابةجامعة            علم اإلجتما     قرفي عبد الحميد  -

 (3الجزائر )جامعة    علوم سياسية    سر ر عبد هللا راب   -

 قسنطينةجامعة       الر اضية  و التربية البدنية   داري عبد العز ز  -

 عنابةجامعة            علم النفس     بوضرسة العلمي  -

 عنابةجامعة            علم اإلجتما    الحكيم  بويروم عبد -

 قسنطينة جامعة       علم اإلجتما            عنصر يوسف  -

 (2الجزائر )جامعة       علم اإلجتما           عروس الزبير  -

 أم البواقيجامعة       علم اإلجتما            بن نور صال  -

 الجلفةعة جام      علم اإلجتما           حسان يشام  -

 (2الجزائر )جامعة        فلسفة           زرداوي فتيحة  -

 البليدةجامعة       ا  معلم اإلجت          درواش راب   -

 (2الجزائر )جامعة               التار ك          بوضرساية بوعزة  -

 (2الجزائر )جامعة        التار ك          شهبي عبد العز ز -

 ويرانجامعة      العلوم اإلسالمية          ر سليماني عبد القاد -

 ويرانجامعة        فلسفة           محمدي رباحي رشيدة  -

 المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت الجزائر   علم اإلجتما          مسايد حسناء أمينة  -

 تلمسانجامعة       ثقافة شعبية          بن منصور مليكة  -

 (2الجزائر )جامعة        التار ك          وربي الغالي  -

 (2الجزائر )جامعة        فلسفة           طايبي مسعود  -

 مستغانم جامعة  الر اضية حمد نصر الدين     التربية البدنية و بن دحمان م -

 عنابة جامعة      علم اإلجتما           جفال عبد الحميد  -

 (1الجزائر )معة جا     أصول الفق         بن عزوز عبد القادر -

 (3الجزائر )جامعة     اإلعالم و اإلتصال         صام صفوانحسيني ع -

 ويرانجامعة      علم اإلجتما           رمعون حسن  -

 (2الجزائر )جامعة      علم النفس    شيتوح ربيعة )ز( طجر بس  -

 الجامعي ورداية المركز     علم اإلجتما          خواج  عبد العز ز  -

 (1الجزائر )جامعة      أصول الفق          مزه نور الدين بوح -

 باتنةجامعة      علم اإلجتما          سعادة مولود  -

 قسنطينةجامعة      علم اإلجتما           أجغيم الطاير  -

 (2الجزائر )جامعة              التار ك         حارش محمد الهادي -



 عنابةجامعة      علم النفس          بوخدير عمار  -

 (3الجزائر )جامعة      علوم سياسية          شلبي محمد  -

 بسكرةجامعة      علم اإلجتما          حسان الجيالني  -

 سيدي بلعباسجامعة       التار ك          بلعربي خالد  -

 (2الجزائر )جامعة       فلسفة        يني خديجة )م( بقادة  -

 قسنطنيةجامعة      لنفس علم ا         حمداش نوال  -

 المسيلةجامعة       التار ك          لميش صال   -

 عنابةجامعة      علم اإلجتما         عمارة فات   -

 (2الجزائر )جامعة    فلسفة        بن أزواو سعدي  -

 (2الجزائر )جامعة   علم اإلجتما         والم هللا محمد  -

 (2الجزائر )جامعة    التار ك        قنان جمال  -

 ويرانجامعة   الديمغرافيا        دلندة عيسى  -

 باتنة جامعة   أصول الفق        بن حرز هللا عبد القادر  -

 مستغانمجامعة      التربية البدنية و الر اضية   رمعون محمد  -

 سيدي بلعباسجامعة    التار ك        لونسي راب   -

 (2الجزائر ) جامعة                   التار ك            تلمساني بن يوسف  -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة   الفق  و أصول         تليالتي فيصل  -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة   العلوم اإلسالمية       عبد القادر جدي  -

 (1الجزائر )جامعة          العلوم اإلسالمية       مغراوي محمود -

 (3الجزائر )جامعة     اإلتصال علوم اإلعالم و       زوق الخير ع -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة          العلوم اإلسالمية        حسان مويوبي  -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة          العلوم اإلسالمية        مختار نصيرة -

 باتنةجامعة   لوم اإلسالميةالع      مقالتي صحراوي  -

 المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء  علم اإلجتما         شر ف آسيا  -

 تيزي وزوجامعة   علم اإلجتما       صالحي محمد إبراييم  -

 باتنةجامعة          العلوم اإلسالمية        بوترعة محمود -

 باتنةجامعة   مقارنة األديان       فرحات عبد الحكيم  -

 (3الجزائر )جامعة          العالقات الدولية       عبد الحفيل ديب -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة         العلوم اإلسالمية      فرحات عبد الوياب       -

 قسنطينةجامعة          وضابنة )م( فرشيشي يسمينة علم اإلجتما   -

 (2جزائر )ال جامعة   التار ك      أبو عمران سامية  -

 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالميةجامعة          العلوم اإلسالمية      بوركاب محمد -

 (1الجزائر )جامعة           أصول الدين     حداد لخضر  -



 األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة    التار ك      فرقاني محمد  -

 أدرارمعة جا         السنة كتاب و ال     دفرور راب  -
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 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  353رقم  مقرر
 تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة بومرداس

 

 العالي و البحث العلمي،التعليم وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي 29-90بمقتضــى الق ــى  14 المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم  1990ديســمبر   لأ و   المواف

 المتمم،والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل و 



ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني
 عضاء الحكومة،والمتضمن تعيين أ 2010

، 2010أكتــوبر  7الموافــق  1431شــوال  28المــؤرخ فــي  236-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ية 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم بمقتضــ -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 1998جوان  2الموافق  1419صفر  7مؤرخ في ال 189-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 المتضمن إنشاء جامعة بومرداس، المعدل و المتمم،و 
 1988ماي  15الموافق  1408رمضان  28بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -
 المتضمن كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،و  
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يالـ ،2011أوت  4المؤرخ فـي  492اري رقم بناء على القرار الوز  -

ّ  مسابقة  ّ   ،تكون محل 
 بناء على إقتراح السيدة مديرة جامعة بومرداس. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يــةا المقــرر إلــى دالمــةكور أعــاله، يهــ، المعــدل والمــتمم و 2010أكتــوبر  7الموافــق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة بومرداس. 

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة بومرداس من : 02المـادة 
 رئيسا، ،السيد، قادري محمد، جامعة بومرداس -
 عضوا، ،تجهيزات العمومية والية بومرداسبناي نسر ن، مدير ة السكن و ال السيدة -

 عضوا،، مرفج نورة، مدير ة التعمير و البناء والية بومرداس السيدة -

 عضوا، ،عمار ة راب ، مدير ة المراقبة التقنية للبناء والية بومرداس السيد -

 عضوا،  ،رداسباقي عبد النور، مدير ة الحماية المدنية والية بوم السيد -

 عضوا.، بونيار كر مة، مدير ة البيئة والية بومرداس السيدة -
النشــرة الرســمية الــةي ينشــر فــي  ومرداس بتنفيــة أحكــام يــةا المقــرركلــف الســيدة مــديرة جامعــة بــي : 03المـــادة 

 .البحث العلميللتعليم العالي و 
 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                            
 رشيد حراوبية                                                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  354رقم  مقرر
 بجايةتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10ي رقــم بمقتضــى المرســوم الرئاســ - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 ،من  7فقرة لا 34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ية 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم ضــبمقت -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 حيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،الةي يحدد صال
 1998جو ليـة  7الموافـق  1419ربيع األول  13المؤرخ في  218-98بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 و المتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدل و المتمم،
ضــمن المتو  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة بجاية. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة  : المادة األولى
ف يـةا المقـرر إلـى د، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـ2010أكتوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة بجاية. 

 ت المعمار ة لدى جامعة بجاية من :: تتشكل لجنة تحكيم المسابقا 02المـادة 
 رئيسا، ،مرابط جودي، جامعة بجاية  السيد -
 عضوا، ،بن عمور محمد، جامعة بجاية السيد -

 عضوا، ، خير الدين شفيقة، جامعة بجاية السيدة -

 عضوا، ،عطار عبد الغاني، جامعة بجاية السيد -

 عضوا،، شعبان جمال، بجامعة بجاية السيد -

 عضوا.، مدير ة السكن و التجهيزات العمومية، والية بجاية أورابية المية، السيدة -



الـةي ينشـر فـي النشـرة الرسـمية للتعلـيم  كلف السيد مدير جامعة بجاية بتنفيـة أحكـام يـةا المقـرري : 03المـادة 
 العالي و البحث العلمي

 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                            

 رشيد حراوبية                                                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  355رقم  مقرر
 البليدةتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ية 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم ضــبمقت -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
ل الموافـق 1409ةي الحجـة  29 المـؤرخ فـي 137-89يـةي رقـم بمقتضى المرسوم التنف -  1989 أوت أو 
 المتمم،ن إنشاء جامعة البليدة، المعدل و المتضمو 
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 أجر ةلك، المعدل،تنفية األشغال في ميدان البناء و كيفيات ممارسة 
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 
 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة البليدة. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يـةا المقـرر إلـى د، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـ2010أكتوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة البليدة. 



 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة البليدة من : 02المـادة 
 رئيسا،، ة البليدةبن تلمسان نادية، جامع السيد -
 عضوا،،مقراني عبد الكر م، جامعة البليدة السيد -

 عضوا،  ،تلمساني رشدة، جامعة البليدة السيدة -

 عضوا،، بن قارة عمر، جامعة البليدة السيد -

 عضوا، ،بن قروف شهرزاد، ديوان الترقية و التسيير العقاري، والية البليدة ةالسيد -

 عضوا ،التجهيزات العمومية، والية البليدةبوز دي علي، مدير ة السكن و  السيد -

 عضوا ،السيدة خليفي آمخال فوز ة، مدير ة التعمير و البناء، والية البليدة -

 عضوا  ، دسين المعمار ين، والية البليدةالسيد رقية زيير، مجلس المهن -
النشـرة الرسـمية للتعلـيم  الـةي ينشـر فـي كلف السيد مدير جامعة البليدة بتنفية أحكام يـةا المقـرري : 03المـادة 

 العالي و البحث العلمي.
 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                             
 رشيد حراوبية                                                                   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  356رقم  مقرر
 ورقلةتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــا 14المــؤرخ ف ــى جم ــق 1411دى األول ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431ل شـــوا 28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم بمقتضــ -
 المعدل،المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
  ليــة جو  23 الموافــق 1422 جمــادى األولــى 02المــؤرخ فــي  210-01بمقتضــى المرســوم التنفيــةي رقــم  -

 ء جامعة ورقلة، المعدل و المتمم،و المتضمن إنشا 2001
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،



ار ع التـي يجـب أن حـدد قائمـة المشـةي يال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -
 تكون محل مسابقة،

 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة ورقلة. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
ف يـةا المقـرر إلـى دهـ، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، ي2010أكتوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة ورقلة. 

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة ورقلة من : 02المـادة 
 رئيسا،  ،السيد، كر كر عبد الواحد ، جامعة ورقلة -      
 عضوا، ،السيد، شايد علي حيدر، جامعة ورقلة -          

 عضوا، ،لسيد، زكور محمد العيد، جامعة ورقلةا -

 عضوا،، السيد، بوخلوة فتحي، مدير ة الحماية المدنية، جامعة ورقلة -

 عضوا ،التجهيزات العمومية، والية ورقلةلشيك محمد العيد، مدير ة السكن و السيد، بن ا -

 عضوا ،قلةالسيد، بن تو جين علي، مدير ة التعمير و البناء، والية ور  -          

الـةي ينشـر فـي النشـرة الرسـمية للتعلـيم  كلف السيد مدير جامعة ورقلة بتنفيـة أحكـام يـةا المقـرري : 03المـادة 
 العالي و البحث العلمي.

 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   
 علميوالبحث ال وز ر التعليم العالي                                                            

 رشيد حراوبية                                                                   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  357رقم  مقرر
 نويراتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
 قعلـالمتو  1984  أوت 18 الموافـق  1404ةي القعـدة  21المؤرخ في  211-84رقم  المرسومبمقتضى  -

 ، المعدل و المتمم،وسيرياويران بتنظيم جامعة 
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34ظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة المتضمن تنو 



 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم بمقتضــ -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة ويران. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28مـؤرخ فـي ال 236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
المـتمم و المـةكور أعـاله، يهـدف يـةا المقـرر إلـى ، المعـدل و 2010أكتـوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة ويران. 

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة ويران من : 02المـادة 
 يسا،رئ ،لندة عيسى ، جامعة ويراند السيد -
 عضوا،ياف للعلوم و التكنولوجيا بويران، سر ان منير، جامعة محمد بوض السيد -

 عضوا،، ويران وواليةالتجهيزات العمومية، شيالي سعاد، مدير ة السكن و  ةالسيد -

 عضوا،، فوضيل الحر ري، مجلس المهندسين المعمار ين، والية ويران السيد -

 ،عضوا ء والية ويران،مقدم محمد، مدير ة التعبمير و البنا السيد -

الـةي ينشـر فـي النشـرة الرسـمية للتعلـيم  كلف السيد مدير جامعة ويران بتنفية أحكـام يـةا المقـرري : 03المـادة 
 العالي و البحث العلمي.

 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي ليوز ر التعليم العا                                                             

 رشيد حراوبية                                                                   
 

 

 

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  358رقم  مقرر
 سيدي بلعباستحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

  

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــا - ــم بمقتضــى الق ــي  29-90نون رق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،



ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني
 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010

 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10ســـي رقـــم بمقتضـــى المرســـوم الرئا -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم بمقتضــ -
 ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
 1989 أوت  لأ و  الموافـق  1409الحجـة  ةي 29المؤرخ فـي  141-89بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 و المتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس، المعدل و المتمم،
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي بال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة سيدي بلعباس. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـدف يـةا المقـرر إلـى 2010أكتوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة سيدي بلعباس. 

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة سيدي بلعباس من : 02المـادة 
 رئيسا، مناد أحمد، جامعة سيدي بلعباس، السيد -           

 بلمزوار صادق، جامعة سيدي بلعباس،عضوا، السيد -           

 يوصفات عبد الرحمان، جامعة سيدي بلعباس،عضوا، السيد -           

 عضوا، شافي نافع، جامعة سيدي بلعباس، السيد -           

 عضوا،،بوز اني مراحي، جامعة سيدي بلعباس السيد -           

 عضوا،سيدي بلعباس،لي، جامعة السيد  بوشافة ع -           

 ،السيد بن ثابت وليد، مدير ة التعمير و البناء والية سيدي بلعباس، عضوا -           

 السيد حبار نبيل، مدير ة السكن و التجهيزات العمومية، والية سيدي بلعباس،عضوا، -           

 العمومية، والية سيدي بلعباس،عضوا، السيدة حميدي نادية، مدير ة السكن و التجهيزات -           

 ،عضوا السيد كبير مصطفى، مجلس المهندسين المعمار ين، والية سيدي بلعباس، -           



الـةي ينشـر فـي النشـرة الرسـمية  كلف السيد مدير جامعة سيدي بلعباس بتنفية أحكام يةا المقرري : 03المـادة 
 للتعليم العالي و البحث العلمي.

 2011أكتوبر  22لجزائر في حرر با  
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                           

 رشيد حراوبية                                                                  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  359رقم  مقرر
 قسنطينةتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
 علـقالمتو  1984 أوت 18 الموافـق 1404ةي القعـدة  21 المـؤرخ فـي 213-84بمقتضى المرسوم رقـم  -

 قسنطينة، المعدل و المتمم،جامعة  بتنظيم
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ين أعضاء الحكومة،، والمتضمن تعي2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994 مــاي 18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم بمقتضــ -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28خ فــي بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤر  -

 كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يالـ 2011أوت  4المؤرخ فـي  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 
 
 ة قسنطينة.بناء على إقتراح السيد مدير جامع -
  
   يقـــــــــرر  
 



شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـدف يـةا المقـرر إلـى 2010أكتوبر  7الموافق  1431

 قسنطينة.  تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة

 :لدى جامعة قسنطينة من : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة 02المـادة 
 سعد، جامعة قسنطينة،رئيسا،عيش م السيد -           
 السيدة ز ار وردة، جامعة قسنطينة،عضوا، -           
 عضوا، ،ة، والية قسنطينةبن دانة عبد السالم ، مدير ة السكن و التجهيزات العمومي السيد -           

 عضوا، سعدي مسعود، مدير ة التعمير و البناء والية قسنطينة، السيد -
الةي ينشر في النشرة الرسمية للتعلـيم  سنطينة بتنفية أحكام يةا المقرركلف السيد مدير جامعة قي : 03المـادة 

 العالي و البحث العلمي.
 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   

 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                              
 رشيد حراوبية                                                                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يحدد تشكلية لجنة 2011 أكتوبر 22مؤرخ في  360رقم  مقرر

 سكيكدةتحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة 

 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  المــؤرخ 149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94لتشــر عي رقــم ى المرســوم ابمقتضــ -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 لعالي و البحث العلمي،الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم ا
سـبتمبر  18الموافـق  1422جمـادى الثانيـة  30المـؤرخ فـي  272-01بمقتضى المرسـوم التنفيـةي رقـم  -

 و المتضمن إنشاء جامعة سكيكدة، المعدل و المتمم، 2001
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 سة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،كيفيات ممار 



حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يالـ 2011أوت  4المؤرخ فـي  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -
 تكون محل مسابقة،

 بناء على إقتراح السيد مدير جامعة سكيكدة. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34المادة تطبيقا ألحكام :  المادة األولى
ف يــةا المقــرر إلــى دالمــةكور أعــاله، يهــ، المعــدل والمــتمم و 2010أكتــوبر  7الموافــق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى جامعة سكيكدة. 

 جامعة سكيكدة من :: تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى  02المـادة 
 رئيسا، بلعشية مولود، جامعة سكيكدة ، السيد -
 عضوا،  عثماني عمارة، جامعة سكيكدة، السيد -              

 عضوا، ، جامعة سكيكدة،دبوجالل خال يدالس -  

 مسعودي كر مة، جامعة سكيكدة،عضوا، السيدة -

 مفتاح علي، جامعة سكيكدة،عضوا، السيد -

 عضوا أحالم، جامعة سكيكدة، الوايم مصباح  السيدة -

الةي ينشر فـي النشـرة الرسـمية للتعلـيم  كلف السيد مدير جامعة سكيكدة بتنفية أحكام يةا المقرري : 03المـادة 
 العالي و البحث العلمي.

 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي العالي وز ر التعليم                                                           

 رشيد حراوبية                                                                   
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  361رقم  مقرر
 المركز الجامعي ببره بوعر ر جر ة لدى تحكيم المسابقات المعما

  

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2010
، 2010أكتــوبر  7الموافــق  1431شــوال  28المــؤرخ فــي  236-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  -
 من ، 7افقرة  34المتمم، ال سيما المادة نظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتضمن تو 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ةي 7المــؤرخ فــي  07-94رقــم  ى المرســوم التشــر عيضــبمقت -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 



 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيـع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -
 البحث العلمي، الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و

سـبتمبر  18الموافـق  1422جمـادى الثانيـة  30المـؤرخ فـي  275-01بمقتضى المرسـوم التنفيـةي رقـم  -
 و المتضمن إنشاء المركز الجامعي ببره بوعر ر ج، المعدل و المتمم، 2001

والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -
 فيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البناء و أجر ةلك، المعدل،كي
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن ةي يال ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 بناء على إقتراح السيد مدير المركز الجامعي ببره بوعر ر ج. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10من المرسوم الرئاسي رقـم  7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  دة األولىالما
ف يـةا المقـرر إلـى د، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـ2010أكتوبر  7الموافق  1431

 تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى المركز الجامعي ببره بوعر ر ج. 

 : تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى المركز الجامعي ببره بوعر ر ج من : 02المـادة 
 عزوق بوبكر، المركز الجامعي ببره بوعر ر ج ،رئيسا، السيد -          
 لزرق زيار، مدير ة السكن و التجهيزات العمومية، والية بره بوعر ر ج ، عضوا، السيد -          

 عضوا،  ر س الطيب، مدير ة السكن و التجهيزات العمومية، والية بره بوعر ر جع بنالسيد  -        

 عضوا، ت العمومية، والية بره بوعر ر جزواش التواتي، مدير ة السكن و التجهيزا السيد -        

 عضوا، البناء والية ببره بوعر ر ج ،  السيد مخوخ عبد النور، مدير ة التعمير و -

 نيسة، مدير ة التعمير و البناء والية ببره بوعر ر ج ، عضوا.السيدة عمروش أو  -
الةي ينشـر فـي النشـرة  كلف السيد مدير المركز الجامعي ببره بوعر ر ج بتنفية أحكام يةا المقرري : 03المـادة 

 الرسمية للتعليم العالي و البحث العلمي.
 

 2011أكتوبر  22حرر بالجزائر في   
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                           

 رشيد حراوبية                                                                  
 
 

 

 

 

 يحدد تشكلية لجنة  2011 أكتوبر 22مؤرخ في  362رقم  مقرر
 ارفالمركز الجامعي الطتحكيم المسابقات المعمار ة لدى 



 

 التعليم العالي و البحث العلمي،وز ر إن 
ــم  - ــانون رق ــي  29-90بمقتضــى الق ــى  14المــؤرخ ف ــادى األول ــق 1411جم ل  ديســمبر  المواف  1990أ و 

 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــي  149-10بمقتضــى المرســوم الرئاســي رقــم  - ــة  14المــؤرخ ف مــاي  28الموافــق  1431جمــادى الثاني

 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،2010
 2010أكتـــوبر  7الموافـــق  1431شـــوال  28المـــؤرخ فـــي  236-10بمقتضـــى المرســـوم الرئاســـي رقـــم  -
 من ، 7افقرة  34المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، ال سيما المادة و 
 1994مــاي  18الموافــق  1414الحجــة  ية 7المــؤرخ فــي  07-94ى المرســوم التشــر عي رقــم ضــبمقت -
 المتعلق بشروح اإلنتاه المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،و 
 ،1994أوت  27الموافـق  1415ربيع األول  19المؤرخ في  260-94بمقتضى المرسوم التنفيةي رقم  -

 الةي يحدد صالحيات وز ر التعليم العالي و البحث العلمي،
سـبتمبر  18الموافـق  1422جمـادى الثانيـة  30المـؤرخ فـي  276-01لتنفيـةي رقـم بمقتضى المرسـوم ا -

 و المتضمن إنشاء المركز الجامعي الطارف، المعدل و المتمم، 2001
والمتضــمن  1988مــاي  15الموافــق  1408رمضــان  28بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي  -

 ء و أجر ةلك، المعدل،كيفيات ممارسة تنفية األشغال في ميدان البنا
حـدد قائمـة المشـار ع التـي يجـب أن الةي ي ،2011أوت  4المؤرخ في  492بناءا على القرار الوزاري رقم  -

 تكون محل مسابقة،
 بناء على إقتراح السيد مدير المركز الجامعي الطارف. -
  
   يقـــــــــرر  
 

شـوال  28المـؤرخ فـي  236-10المرسوم الرئاسي رقـم  من 7الفقرة  34تطبيقا ألحكام المادة :  المادة األولى
، المعدل و المتمم و المةكور أعـاله، يهـدف يـةا المقـرر إلـى 2010أكتوبر  7الموافق  1431

 ر ة لدى المركز الجامعي الطارف. تشكيل لجنة تحكيم المسابقات المعما

 امعي الطارف من :: تتشكل لجنة تحكيم المسابقات المعمار ة لدى المركز الج 02المـادة 
 رئيسا، ميرود كمال، المركز الجامعي الطارف، السيد -

 لعبار سفيان، المركز الجامعي الطارف، عضوا، السيد -

 عضوا، بن جديد كر م، المركز الجامعي الطارف، السيد  -

 طعم هللا فوزي، مدير ة البيئة والية الطارف،عضوا، السيد -

 هيزات العمومية،عضوا،تميمي فوزي، مدير ة السكن و التج السيد -

 مباركي ر م، مدير ة الصيد البري والية الطارف،عضوا، السيدة -

 السيد عرعار كمال، بلجية القالة، عضوا. -



الةي ينشر فـي النشـرة الرسـمية للتعلـيم  كلف السيد مدير جامعة سكيكدة بتنفية أحكام يةا المقرري : 03المـادة 
 العالي و البحث العلمي.

 

 2011أكتوبر  22في  حرر بالجزائر  
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                            

 رشيد حراوبية                                                                    
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 التعليمــــــات
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 تتعلق بتحسين المستوى بالخاره 2011ديسمبر  28مورخة في  02تعليمة رقم 



 
 تهدف يةه التعليمة إلى تحديد معايير اإلنتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى بالخاره.

 ير المدى على :يشتمل التكو ن قص
 ،تربصات تحسين المستوى 
 ،)تربصات قصيرة المستوى )إقامة علمية ةات مستوى عالي 

 ( أشهر(،06العطل العلمية )لمدة تقل أو تساوي ستة ) 

 الفئات المعنية بالتكو ن قصير المدى :
 ،األساتةة الباحثون األساتةة الباحثون اإلستشفائيون الجامعيون والباحثون الدائمون 

 2لبة المسجلون في الدكتوراه )طلبة الدكتوراه وير األجراء( والطلبة المسجلون في الماستر الط، 

 .الموظفون اإلدار ون والتقنيون في اإلدارات المركز ة والمؤسسات العمومية ومراكز البحث 

 

I - الباحثين الدائمينباحثين اإلستشفائيين الجامعيين و فئة األساتةة الباحثين، األساتةة ال : 
يمكن األساتةة الباحثين واألساتةة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المسجلين 
ــي الخــاره، حســب  ــة اإلســتفادة مــن تربصــات قصــيرة المــدى ف ــي العلــوم الطبي ــدكتوراه ف ــدكتوراه أو ال ــي ال ف

 ية، مع تقديم :اإلمكانيات المالية المتاحة للمؤسسة المعنية و بعد إستشارة المجالس العلم
 خطة عمل مصادق عليها من طرف المشرف، -
 رسالة إستقبال من ييئة جامعية أوييئة بحث بالخاره ةات قدرات علمية وتكنولوجية عالية، -

يمكن األساتةة واألساتةة اإلستشفائيين الجامعيين واألساتةة المحاضر ن قسـم "أ" و "ب" واألسـاتةة 
قسم "أ" و "ب" و مدراء البحث وأساتةة البحث قسـم "أ" و"ب" اإلسـتفادة المحاضر ن اإلستشفائيين الجامعيين 

( 30( إلـى ثالثـين )07من تربص قصير المدى )إقامة علمية ةات مستوى عالي( لمـدة تتـراوح مـن سـبعة )
 يوم، بعد إستشارة المجالس العلمية مع تقديم :

 خطة عمل، -
 ةات قدرات علمية وتكنولوجية عالية،رسالة إستقبال من ييئة جامعية أو ييئة بحث بالخاره  -

يمكن األساتةة واألساتةة اإلستشفائيين الجامعيين واألساتةة المحاضـر ن اإلستشـفائيين الجـامعيين 
قسم "أ" و "ب" واألساتةة الباحثين واألساتةة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين المسـجلين 

( أيــام، بعنــوان التكــو ن 07فادة مــن عطــل علميــة لمــدة ال تتجــاوز ســبعة )لتحضــير شــهادة الــدكتوراه، اإلســت
قصير المدى قصد المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات العلمية، شرح أن يكونـوا مـدعو ن لتقـديم مداخلـة فـي 

 إطار ملتقى أو مؤتمر علمي ةو طابع دولي.
ــة فــي يمكــن بصــفة إســتثنائية، لألســاتةة اإلستشــفائيين الجــامعيين المشــا ــدون تقــديم مداخل ركة ب

 الملتقيات العلمية والتقنية ةات الصلة بالتكو ن في العلوم الطبية.
 يستفيد المرشحون لعطل علمية من منحة تحدد نسبتها طبقا للتنظيم الساري المفعول.



فــي حالــة عــدم تكفــل الهيئــة األجنبيــة المســتقبلة بالمرشــ ، تتكفــل المؤسســة األصــلية بمصــار ف 
ساتةة الباحثين واألسـاتةة البـاحثين اإلستشـفائيين الجـامعيين والبـاحثين الـدائمين المسـتفيدين مـن تسجيل األ

 عطلة علمية.
( من المبلـو اإلجمـالي الممنـوح  % 4ال يمكن أن تتعدى مصار ف التسجيل نسبة أربعة بالمائة )

ــة المخصصــة للتربصــات قصــيرة المــدى بالخــاره، بالن ســبة لألســاتةة البــاحثين للمؤسســات، بعنــوان الميزاني
مـن المبلـو المـةكور بالنسـبة  (% 10والباحثين الدائمين المسـتفيدين مـن عطلـة علميـة، وعشـرة بالمائـة ) 

 لألساتةة الباحثين اإلستشفائيين الجامعيين.
 

II – الطلبــة المســجلين فــي الــدكتوراه )طلبــة الــدكتوراه ويــر األجــراء( والطلبــة المســجلين فــي  فئــة
 : 2الماستر 

 ( :الطلبة المسجلون في الدكتوراه )طلبة الدكتوراه وير األجراء-
يمكن الطلبة المسجلون في الدكتوراه )طلبة الدكتوراه وير األجراء( اإلستفادة من تربصـات قصـيرة 

 المدى في حدود اإلعتمادات المالية المتاحة للمؤسسة المعنية.
تقــون مــن طــرف المجــالس العلميــة الشــروح يجــب أن تتــوفر فــي طلبــة الــدكتوراه ويــر األجــراء المن

 التالية : 
 ،أن يكون الطالب مسجال في الدكتوراه وفقا لإلجراءات القانونية 
  أن يتوفر الطالب على موضو  بحث مؤشر علي  من طرف المشرف وعلى جدول زمنـي دقيـق

 إلنجاز البحث،

 لخـاره ةات قـدرات أن يقدم الطالب رسالة إستقبال مـن طـرف مؤسسـة جامعيـة أوييئـة بحـث با
 علمية و تكنولوجية عالية.

 : الطلبة المسجلون في الماستر  -
، اإلســـتفادة مـــن تربصـــات قصـــيرة المـــدى فـــي حـــدود 2يمكـــن الطلبـــة المســـجلون فـــي الماســـتر 

 اإلعتمادات المالية المتاحة للمؤسسة المعنية.
فاقيـات فـي أسـاس اإلتو تـتم علـى  يتم برمجـة التربصـات القصـيرة المـدى فـي إطـار حركيـة الطلبـة

 الشراكة ما بين الجامعات.إطار التعاون الدولي و 
عــة مــن طــرف ن مــن بــين األوائــل علــى الدفيالمنتقــو  2يجــب علــى الطلبــة المســجلين فــي الماســتر 

 العلمية المؤيلة أن يستوفوا الشروح التالية :الهيئات البيداووجية و 
  2أن يكون الطالب مسجال بصفة منظمة في الماستر، 
  أن يتـوفر الطالـب علـى موضـو  بحـث مؤشـر عليـ  مـن طـرف المشـرف و جـدول زمنـي دقيـق

 إلنجاز البحث،

 .أن يقدم الطالب رسالة إستقبال من طرف مؤسسة جامعية أو ييئة بحث بالخاره 
  

III – الموظفين فئة : 



ك اإلدار ـة والتقنيـة فمـا فـوق، التـابعين لألسـال  10يمكن المـوظفين المـرتبين علـى األقـل فـي الصـنف          
لإلدارات المركز ة والمؤسسات العمومية ومراكز البحـث، اإلسـتفادة مـن تربصـات تحسـين المسـتوى بالخـاره فـي 

 حالة تعةر ضمان التربص بالجزائر.
تتم برمجة تربصـات تحسـين المسـتوى بالخـاره المسـجلة فـي مخططـات التكـو ن و تطـو ر المؤسسـات          

 لبحث على أساس اإلتفاقيات في إطار التعاون الدولي والشراكة ما بين الجامعات.العمومية ومراكر ا
 

 : التالية الشروح فيهم تتوفر الةين المرشحين باختيار األصلية المؤسسة تقوم 
 مجلـس استشـارة و المؤسسة طرف مدير منمع إستشارة مبررة  المستوى، لتحسين تربص مشرو  تقديم ▪    

 .التربص يةا من المرجو األثر و المرجوة النتائج من  يستخلص المدير ة،
 ةات بالخـاره تكو نيـة ييئـة أو بحـث مركـز جامعيـة، ييئـة من استقبال رسالة من األصلية النسخة تقديم ▪    
 .بها معترف مراجع تقديم مع فعال إداري  تنظيم و عالية تقنية و علمية قدرات

 الـــةين المـــوظفين تســـجيل بمصـــار ف اســـتثنائية، بصـــورة تتكفـــل، أن المعنيـــة المرســـلة الهيئـــة يمكـــن        
 مسـتوى  ةات علميـة إقامـة) المـدى قصـير تـربص مـن المستفيدين القرار اتخاة مستويات في مهامهم يمارسون 

 .بالمرش  المستقبلة األجنبية الهيئة تكفل عدم حالة في( عالي
 الممنـــوح اإلجمـــالي المبلـــو مـــن (%4) المائـــةب أربعـــة نســـبة التســـجيل مصـــار ف تتعـــدى أن يمكـــن ال        

 .بالخاره المدى قصيرة للتربصات المخصصة الميزانية بعنوان للمؤسسات،
 

 2011ديسمبر  28حرر بالجزائر في 
 والبحث العلمي وز ر التعليم العالي                                                                        

 رشيد حراوبية                                                                  
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 ةــرارات الفرديقــال
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ميــاء، بجامعــة الكيتنهــى مهــام عميــد كليــة المحروقــات و ، 2011 أكتــوبر 09مــؤرخ فــي  332مقــرر رقــم ب -
 بناء على طلب .عبد الباقي نور الدين، بومرداس، التي يمارسها السيد 

عميـد بصـفة زرايبي نور الدين ، يعـين السـيد 2011 أكتوبر 09مؤرخ في  333مقرر رقم ب -
 بجامعة بومراداس.، بالنيابة، الكمياءكلية المحروقات و 

علـوم م عميد كلية العلوم اإلقتصادية والتجار ـة و ، تنهى مها2011 أكتوبر 09مؤرخ في  334مقرر رقم ب -
 بناء على طلب .ن،ميغاري عبد الرحمالتسيير، بجامعة بومرداس، التي يمارسها السيد 

عميـد بصـفة الوهاب بوفجي عبدد، يعـين السـيد 2011 أكتوبر 09مؤرخ في  335مقرر رقم ب -
 بجامعة بومراداس.، ، بالنيابةعلوم التسييركلية العلوم اإلقتصادية والتجار ة و 

، التـي 3، تنهى مهام أمـين عـام، بالنيابـة، لجامعـة الجزائـر 2011 أكتوبر 16مؤرخ في  344مقرر رقم ب -
 بناء على طلب .بوجمعة محمد، يمارسها السيد 

رئـيس بصـفة غزوتي محمد األمين ، يعين السـيد 2011 أكتوبر 19مؤرخ في  345مقرر رقم ب -
 المنصورة. –خدمات الجامعية بتلمسان لجنة الصفقات لمدير ة ال

بصـفة لعبيدي ندوار فدايا  ، يعـين السـيد 2011 أكتـوبر 19مؤرخ فـي  346مقرر رقم ب -
 رئيس لجنة الصفقات للمركز الجامعي بتمنراست.

قصباجي نشيدة زوجة مرزوق ، تعـين السـيدة 2011 أكتوبر 19مؤرخ في  347مقرر رقم ب -

 ر ة الخدمات الجامعية لمركز تطو ر التكنولوجيات المتقدمة.رئيسة لجنة الصفقات لمدي بصفة
، تنهى مهام مـدير المدرسـة الوطنيـة العليـا للطـب البيطـري، 2011 أكتوبر 19مؤرخ في  348مقرر رقم ب -

 الوردي غزال .التي يمارسها السيد 

 مـديربصـفة حمدي باشدا يوفد  يعـين السـيد ، 2011 أكتـوبر 19مؤرخ في  349مقرر رقم ب -
 بالنيابة، للمدرسة الوطنية العليا للطب البيطري. 

حمدددي باشددا ت  يمــن  للســيد ا، فـي حــدود صــالحي2011 أكتــوبر 19مــؤرخ فــي  350مقـرر رقــم ب -

العـالي مدير المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري، بالنيابـة، تفـوي  باإلمضـاء باسـم وز ـر التعلـيم يوف  
 البحث العلمي كآمر بالصرف.و 
رئـيس لجنـة بصـفة فدااي معدعود ، يعـين السـيد 2011 أكتـوبر 25مـؤرخ فـي  363رر رقم مقب -

 الصفقات لمدير ة الخدمات الجامعية بورقلة.
مـدير بصـفة توزي عبد الادادر ، يعـين السـيد 2011 أكتـوبر 30مؤرخ في  364مقرر رقم ب -

 وجي.التطو ر التكنولبالمدير ة العامة للبحث العلمي و الدراسات، بالنيابة، 
تددوزي عبددد ت  يمــن  للســيد ا، فــي حــدود صــالحي2011 أكتــوبر 30مــؤرخ فــي  365مقــرر رقــم ب -

التطــو ر التكنولــوجي ، تفــوي  بالمدير ــة العامــة للبحــث العلمــي و مــدير الدراســات، بالنيابــة، الاددادر 
سـتثناء مـا يتخـة فـي المقـررات، بإم وز ر التعليم التعليم العالي والبحث العلمي على كل الوثائق و باإلمضاء باس

 شكل قرار.
رئـيس بصـفة حاطاري عز الدين ، يعـين السـيد 2011 نـوفمبر 10مـؤرخ فـي  366مقرر رقم ب -

 لجنة الصفقات لجامعة تبسة.



ى مهام عميدة كلية اآلداب واللغات والعلوم اإلجتماعية نه، ت2011 نوفمبر 27مؤرخ في  369مقرر رقم ب -
 اراد فتيحة.لوبلمدية التي تمارسها السيدة اإلنسانية، بالنيابة، لجامعة او 

اللغات، بجامعة قسنطينة، كلية اآلداب و  ى مهام عميدنه، ت2011 ديسمبر 04مؤرخ في  370مقرر رقم ب -
 بناء على طلب .ي بن فالمة، عالربالتي يمارسها السيد 

يـة اآلداب عميـد كلبصـفة كاتب حعدن ، يعين السيد 2011 ديمسبر 04مؤرخ في  371مقرر رقم ب -
 اللغات، بالنيابة، بجامعة قسنطينة.و 
ى مهام عميد كلية الحقوق، بجامعـة قسـنطينة، التـي نه، ت2011 ديسمبر 04مؤرخ في  372مقرر رقم ب -

 .قموح عبد المجيديمارسها السيد 
عميـد بصـفة عبد الحايظ شريط ، يعـين السـيد 2011 ديمسـبر 11مؤرخ فـي  377مقرر رقم ب -

 النيابة، بجامعة قسنطينة.كلية الحقوق، ب
ى مهام عميد كلية الحقوق، بجامعـة قسـنطينة، التـي نه، ت2011 ديسمبر 12مؤرخ في  378مقرر رقم ب -

 .عبد الحايظ شريطيمارسها السيد 
عميـد كليـة بصـفة زعمدو  محمدد ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 12مـؤرخ فـي  379مقرر رقم ب -

 الحقوق، بالنيابة، بجامعة قسنطينة.
ــم ب - ــي  380مقــرر رق ــة الحقــوق و نهــ، ت2011 ديســمبر 12مــؤرخ ف ــد كلي ــوم السياســية، ى مهــام عمي العل

 .بناء على طلب خنيش فنوفي، بالنيابة، بجامعة الجلفة، التي يمارسها السيد 
عميـد ، بصـفة الدين حمادي نور، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 12مؤرخ في  381مقرر رقم ب -

 العلوم السياسية بجامعة الجلفة.و بالنيابة،لكلية الحقوق 
ــم ب - ــرر رق ــي  382مق ــة مــديرى نهــ، ت2011 ديســمبر 15مــؤرخ ف ــوم و  مهــام نائب ــة العل التكنولــوجي جامع

بن حراث ، التي تمارسها السـيدة التظايرات العلميةبالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط و بويران، مكلفة 

 نصيرة.
نائـب مـدير جامعـة بصفة قصاص رشيد ، يعين السيد 2011 رديسمب 15مؤرخ في  383مقرر رقم ب -

 التظايرات العلمية.لتنشيط و ايابة، مكلف بالعالقات الخارجية والتعاون و ، بالنويران للعلوم والتكنولوجيا
ويــران للعلــوم  يــد كليــة العلــوم، بجامعــةى مهــام عمنهــ، ت2011 ديســمبر 15مــؤرخ فــي  384مقــرر رقــم ب -
 .عبد الوهاب محمديمارسها السيد  التكنولوجيا ، التيو 
عميـد كليـة بصـفة كدامش مصدطا  ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 15مـؤرخ فـي  385مقرر رقم ب -

 .ويران للعلوم والتكنولوجياالعلوم، بالنيابة، بجامعة 
، ى مهام نائب مدير جامعة ويران للعلوم والتكنولوجيانه، ت2011 ديسمبر 15مؤرخ في  386مقرر رقم ب -
بدن يطدو البحث العلمي، التي يمارسها السـيد لتكو ن العالي فيما بعد التدره والتهييل الجامعي و لف باكم

 .الاادرعبد 
نائـب مـدير بصـفة بوعمرا  رشيد ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 15مؤرخ فـي  387مقرر رقم ب -

البحـث التـدره والتهييـل الجـامعي و  بعـد ، بالنيابة، مكلف بالتكو ن العـالي فيمـاويران للعلوم والتكنولوجياجامعة 
 العلمي.



ويران للعلوم والتكنولوجيا، ى مهام نائب مدير جامعة نه، ت2011 ديسمبر 15مؤرخ في  388مقرر رقم ب -
 .طبال محمدالتوجي ، التي يمارسها السيد مكلف بالتنمية واإلستشراف و 

نائـب بصـفة صر الددين براشد ن، يعين السيد 2011 ديسمبر 15مؤرخ في  389مقرر رقم ب -
 اإلستشراف و التوجي .ويران للعلوم والتكنولوجيا، بالنيابة، مكلف بالتنمية و مدير جامعة 

ى مهــام عميــد كليــة الهندســة الميكانيكيــة بجامعــة نهــ، ت2011 ديســمبر 15مــؤرخ فــي  390مقــرر رقــم ب -
 .بن علي العربي، التي يمارسها السيد ويران للعلوم والتكنولوجيا

ليـة كعميـد بصفة حمودي بن عامر ، يعين السيد 2011 ديسمبر 15مؤرخ في  391رر رقم مقب -
 التكنولوجيا بويرانابة، بجامعة العلوم و الهندسة الميكانيكية، بالني

نائـب مـدير بصـفة دلنددة عيعد  ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 15مؤرخ فـي  392مقرر رقم ب -
 التوجي .إلستشراف و يران، بالنيابة، مكلف بالتنمية واجامعة و 

رئـيس بصـفة وتي نصر الددين ح، يعـين السـيد 2011 ديسمبر 19مؤرخ في  393مقرر رقم ب -
 لجنة الصفقات لمدير ة الخدمات الجامعية بعين الدفلى.

رئـيس لجنـة بصـفة بدورا  ححمدد ، يعـين السـيد 2011 ديسمبر 19مؤرخ في  394مقرر رقم ب -
 الصفقات لجامعة قالمة.

نائـب بصـفة بوقنداقجي عثمدا  ، يعين السيد 2011 ديسمبر 20مؤرخ في  395 مقرر رقمب -
 ترقية ةلك.ف بتنشيط البحث العلمي والعالقات الخارجية والتعاون و مدير جامعة المدية، بالنيابة، مكل

عميـد بصـفة نيار عبد اللطي  ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 21مؤرخ فـي  396مقرر رقم ب -
 الحياة، بالنيابة، بجامعة تيارت.كلية علوم الطبيعة و 

الحيـاة، بجامعـة وم الطبيعـة و ، تنهـى مهـام عميـد كليـة علـ2011 ديسـمبر 21مؤرخ فـي  397مقرر رقم ب -
 فحنو  محمد.تيارت، التي يمارسها السيد 

نائـب مـدير بصـفة بن عياد ححمد ، يعـين السـيد 2011 ديسـمبر 21مؤرخ فـي  398مقرر رقم ب -
 الشهادات.كلف بالتكو ن العالي في التدره والتكو ن المتواصل و ابة، مجامعة ويران، بالني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


