األعضاء الدائمون:
 -01بولقرع مراد،
 -04مرعاف رشيد،
 -07سمماف لزىر،
األعضاء اإلضافيون:
 -01رحماني عبد الحكيـ،

 -02عوادي عبد الرحماف،
 -05خبشاش عبد الغاني،
 -08ىدار العياشي،

 -03عبعوب فوزي،
 -06قجالي عثماف،
 -09بف الشيخ دمحم،

 -02حماشي عبد النصير،

المـادة  :3تسري عيدة ىذه المجنة لمدة ثالث ( )03سنوات إبتداء مف تاريخ اإلمضاء عمى القرار،
المادة  :4يكمف السيػد مديػر الخدمات الجامعية سطيػف ،بتنفيذ ىذا القػرار ،الذي سينشػر في النشرة الرسمية لو ازرة
التعميـ العالي والبحث العممي.

حرر بالجزائر في  25جويمية 2017
ع/وزير التعميم العالي والبحث العممي
األمين العام
صديقي أدمحم دمحم صالح الدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسات ال ّتعميم العالي
المؤرخ في  27جويمية ،2017
قـرار رقم 835
ّ
يتضمن تأىيل ّ
ّ
لسنة الجامعية 2018-2017
لضمان ال ّتكوين لنيل شيادات الميسانس والماستر بعنوان ا ّ

إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،
المتضمف
المؤرخ في  18ذي الحجة عاـ  1419الموافق  4أبريل سنة  1999و
 بمقتضى القانوف رقـ 05-99ّ
ّ
المتمـ،
القانوف التوجييي لمتعميـ العالي،
ّ
المعدؿ و ّ
 وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  180-17المؤرخ في  28رجب عاـ  1438الموافق  25مايو سنة ،2017المتضمف تعييف أعضاء الحكومة،
و
ّ
المؤرخ في  2جمادى األولى عاـ  1422الموافق  23يوليو سنة
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ 208-01ّ
2001الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،
المؤرخ فػي  24جمادى الثّانية عاـ  1424الموافق  23غشت سنة
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 279-03ّ
يحدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا ،المعدؿ والمتمـ،
 2003واّلذي ّ
المؤرخ فػي 11رجب عاـ  1426الموافق  16غشت سنػة 2005
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقـ 299-05ّ
يحدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
واّلذي ّ
المؤرخ في  17شعباف عاـ  1429الموافق  19أوت سنة 2008
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقـ 265-08ّ
الدكتوراه،
و
الدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة ّ
المتضمف نظاـ ّ
ّ
األوؿ عاـ  1434الموافق  30يناير سنة 2013
 وبمقتضى المرسوـ التّنفيذي رقػـ 77-13ّ
المؤرخ في  18ربيع ّ
يحدد صالحيات وزير التّعميـ العالي والبحث العممي،
واّلذي ّ
 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ  176-16المؤرخ في 9رمضاف عاـ  1437الموافق  14يونيو سنة 2016يحدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
واّلذي ّ
 وبمقتضى القرار رقـ  1564المؤرخ في  05أكتوبر  2016يتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لممدارسالعميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري
 وبمقتضى القرار رقـ  712المؤرخ في  03نوفمبر  2011وّ
الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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المتضمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف
 وبمقتضى القرار رقـ  75المؤرخ في  26مارس  2012وّ
والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،
المتضمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا
 وبمقتضى القرار رقـ  167المؤرخ في  13أبريل  2015وّ
وصالحياتيا وسيرىا،
 وبناء عمى محضر اجتماع المجنة الوطنية لمتأىيل بتاريخ  17جويمية .2017يـقـــــرر

مؤسسات التّعميـ العالي لضماف التّكويف لنيل شيػادات الميسانس و/أو
المادة األولى :ييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل ّ
السنة الجامعية  2018-2017طبقا لممحق ىذا القرار.
الماستر بعنواف ّ
المادة  :2تطبق أحكاـ ىذا القرار ابتداء مف السنة الجامعية  2018-2017بالنسبة لمطمبة المسجميف في السنة

األولى ماستر
المادة  :3يخضع الطمبة المسجميف لنيل شيادة الماستر عند تاريخ سرياف ىذا القرار ،كل حسب تخصصو ،ألحكاـ
ق اررات التأىيل التي توافق التكوينات التي خضعت لممطابقة والمواءمة ،تمحق الق اررات التي تبقى سارية
المفعوؿ الي نياية سنة  2019-2018بيذا القرار.
المادة  :4تمغى الق اررات المذكورة في المادة  3أعاله ابتداء مف السنة الجامعية 2020-2019
كل فيما يخصو بتطبيق ىذا
مؤسسات التّعميـ العالي ّ
المادة  :5يكّمف المدير العاـ لمتّعميـ والتّكويف العالييف ورؤساء ّ
القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
حرر بالجزائر في  27جويمية 2017
وزير التعميم العالي والبحث العممي
األستاذ طاىر حجار

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـ ـ

مؤسسات ال ّتعميم العالي
ممحق القرار رقم 835
ّ
المؤرخ في  27جويمية  2017والمتضمن تآىيل ّ
لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 2018-/2017

انًُذاٌ :رَبػُبث وإعالو آنٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو وانخكُىنىخُب
انًُذاٌ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي

أ

َ

ِٛاءِت

M

A

Engineering en
recherche
opérationnelle

M

A

Mathématiques
financières

M

M

A

A

Statistique et
probabilités
appliquées
Recherche
opérationnelle,
management,
risque et
négociation
)(ROMARAIN

Mathématique Appliquées

بحج ػٍّي,
اداسة ػّبي,
ِخبطشة
ِٚفبٚضت

l’arrêté n°208
Harmonisation du 1er juillet
2009

Spécialité

Domaine Filière
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Mathématiques Informatique

رَبػُبث
وإعالو
أنٍ

Arrêtés des
انطبُعت انشهبداث ؽبُعت Formations
انخخظض
انشعبت
انعًهُت لزاراث انخكىَُبث
ل/و
أ/و
انًؤههت
ٕ٘ذست في
l’arrêté n°208
ِٛاءِت Harmonisation du 1er juillet
اٌبحٛث
َ
أ
2009
اٌؼٍّيت
l’arrêté n°135
اٌشيبضيبث
ِٛاءِت Harmonisation du 07 aout
َ
أ
اٌّبٌيت
2008
l’arrêté
سيبضيبث االحصبئيبث
n°347du 08
Harmonisation
تطبيميت ٚاالحتّبالث
ِٛاءِت
َ
أ
septembre
اٌتطبيميت
2010
Nature de
l’opération

Type Diplôme
(A/P) L/M
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خبيعت بظكزة
انًُذاٌ انشعبت

الحقوؽ

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

القانون اإلداري

م

م

موائمة

القانون الدولي العام

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
formations
habilités

رقـ  184مؤرخ
في  01جويمية 2009
رقـ  290مؤرخ

في  01أكتوبر 2012
رقـ  290مؤرخ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Harmonisation

M

P

Droit
administratif

Harmonisation

M

A

Droit
international
public

الحقوؽ

قانون األسرة

م

م

موائمة

Harmonisation

M

السياسية

قانون األعمال

أ

م

المؤرخ
رقـ 486
ّ
Harmonisation
موائمة
في  15جويمية 2014

M

A

سياسات عامة

أ

م

المؤرخ
رقـ 668
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

A

المؤرخ
رقـ 486
ّ
Harmonisation
موائمة
في  15جويمية 2014

M

والعموـ

العموـ

السياسية

أ

العالقات الدولية

م

في  01أكتوبر 2012

Spécialité

P

A

Domaine Filière

Droit

Droit de la
famille

DSP

Droit des
affaires
Politiques
Scienc
publiques
es
Politi
Relations
ques internationales

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حؤهُم خبيعت انًظُهت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت قرار التكوينات المؤىمة
Arrêtés des
و /أ
و/ل انعًهُت

formations habilités

الحقوؽ
الحقوؽ
والعموـ

القانون اإلداري

أ

م

موائمة

قانون األعمال

أ

م

موائمة

قانون األسرة

 09سبتمبر 2011
رقـ  521مؤرخ

Harmonisation

M

A

Droit de la
famille

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

M

A

Administratio
n locale

M

A

Relations
internationales

أ
أ

م

موائمة

اإلدارة المحمية

أ

م

المؤرخ
رقـ 553
ّ
موائمة
في  04سبتمبر2011

Harmonisation

العالقات الدولية

أ

م

المؤرخ
رقـ 624
ّ
موائمة
في  24سبتمبر2013

Harmonisation

في  15جويمية 2014
رقـ  611مؤرخ
في  09أكتوبر 2011

Droit
DSP

Sciences
Politiques

السياسية

قرار رقـ  616مؤرخ في

Harmonisation

M

A

Droit des
affaires

م

والعموم الجنائية
العموـ

في  12أوت 2014

Harmonisation

M

A

Droit
administratif

موائمة

القانون الجنائي

السياسية

رقـ  743مؤرخ

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

Spécialité

Domaine Filière
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خبيعت ورلهت
انًُذاٌ انشعبت

انخخظض

انطبُعت انشهبداث ؽبُعت
و /أ
و/ل انعًهُت

القانون الجنائي
والعموم الجنائية
الحقوؽ
الحقوؽ

القانون العام
االقتصادي
قانون األعمال

والعموـ

السياسية
العموـ

السياسية

وأمنية

تنظيم سياسي واداري

أ

م

موائمة

أ

م

موائمة

Arrêtés des
formations
habilités

رقـ  626مؤرخ

في  24سبتمبر 2013
قرار  323مؤرخ
في  07سبتمبر2010
رقـ  626مؤرخ

Spécialité

Harmonisation

M

A

Droit pénal et
sciences
criminelles

Harmonisation

M

A

Droit public
économiques

Harmonisation

أ

م

المؤرخ
رقـ 662
ّ
Harmonisation
موائمة
في  09أكتوبر 2011

M

Etudes
stratégiques A
et sécuritaires

أ

م

المؤرخ
رقـ 662
ّ
موائمة
في  09أكتوبر 2011

Harmonisation

M

Organisation
politique et
administrative

A

Droit

Droit des
affaires

M

في  24سبتمبر 2013

A

Domaine Filière

DSP

Sciences
Politiques

دراسات استراتيجية

أ

م

موائمة

قرار التكوينات المؤىمة

Nature de
l’opération

Type Diplôme
)(A/P
L/M

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
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