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 األعضاء الدائمون: 
 عبعوب فوزي، -03 عوادي عبد الرحماف، -02 بولقرع مراد، -01
 قجالي عثماف، -06 خبشاش عبد الغاني، -05 مرعاف رشيد، -04
 بف الشيخ دمحم، -09 ىدار العياشي، -08 سمماف لزىر، -07

 األعضاء اإلضافيون: 
   حماشي عبد النصير، -02 رحماني عبد الحكيـ، -01

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

 التعميـ العالي والبحث العممي.
 2017 جويمية 25 فيحرر بالجزائر                                                                                                   

 البحث العمميم العالي و ع/وزير التعمي                                                                                                  
 اماألمين الع                                                                                                                

 صديقي أدمحم دمحم صالح الدين                                                                                                        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتضّمن تأىيل مؤّسسات الّتعميم العالي ، 2017جويمية  27 المؤّرخ في 835رقم قـرار 
 2018-2017امعية جلّسنة الالميسانس والماستر بعنوان ا اتداشي لضمان الّتكوين لنيل

 
 

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

 القانوف التوجييي لمتعميـ العالي، المعّدؿ والمتّمـ،
 ،2017مايو سنة  25الموافق  1438رجب عاـ  82المؤرخ في  180-17وبمقتضى المرسوـ الرئاسي رقـ  -

 والمتضّمف تعييف أعضاء الحكومة،
يوليو سنة  23الموافق  1422جمادى األولى عاـ  2المؤّرخ في  208-01ـ التنفيذي رقـ وبمقتضى المرسو  -

 الذي يحدد صالحيات الييئات الجيوية والندوة الوطنية لمجامعات وتشكيميا وسيرىا،2001
غشت سنة  23الموافق  1424 جمادى الّثانية عاـ 24المؤّرخ فػي  279-03وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 واّلذي يحّدد مياـ الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيميا وسيرىا، المعدؿ والمتمـ، 2003
 2005غشت سنػة  16الموافق  1426رجب عاـ  11المؤّرخ فػي 299-05وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقـ  -

 واّلذي يحّدد مياـ المركز الجامعي والقػواعد الخاصة بتنظيمو وسيره،
 2008أوت سنة  19الموافق  1429شعباف عاـ  17المؤّرخ في  265-08ي رقـ وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذ -

 والمتضّمف نظاـ الّدراسات لمحصوؿ عمى شيادة الّميسانس وشيادة الماستر وشيادة الّدكتوراه،
 2013يناير سنة  30 الموافق 1434ربيع األّوؿ عاـ  18المؤّرخ في  77-13وبمقتضى المرسوـ الّتنفيذي رقػـ  -

 يحّدد صالحيات وزير الّتعميـ العالي والبحث العممي، واّلذي
 2016يونيو سنة  14الموافق  1437رمضاف عاـ  9المؤرخ في 176-16 وبمقتضى المرسوـ التنفيذي رقـ -

 واّلذي يحّدد القانوف األساسي النموذجي لممدرسة العميا،
مجنة البيداغوجية الوطنية لممدارس يتضمف إنشاء ال 2016أكتوبر  05المؤرخ في  1564وبمقتضى القرار رقـ  -

 ،العميا حسب الميداف ويحدد صالحيتيا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا
والمتضّمف كيفيات التقييـ والتدرج والتوجيو في طوري  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712وبمقتضى القرار رقـ  -

 الدراسات لنيل شيادتي الميسانس والماستر،
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والمتضّمف إنشاء المجنة البيداغوجية الوطنية لمميداف  2012مارس  26مؤرخ في ال 75وبمقتضى القرار رقـ  -
 والمحدد مياميا وتشكيمتيا وتنظيميا وسيرىا،

والمتضّمف إنشاء المجنة الوطنية لمتأىيل وتشكيمتيا  2015أبريل  13المؤرخ في  167وبمقتضى القرار رقـ  -
 وصالحياتيا وسيرىا،

 .2017جويمية  17ة الوطنية لمتأىيل بتاريخ وبناء عمى محضر اجتماع المجن -
 

 ررـــــيـق
 

 و/أو ات الميسانسلضماف الّتكويف لنيل شيػاد مؤّسسات الّتعميـ العاليييدؼ ىذا القرار إلى تأىيل  :المادة األولى
 طبقا لممحق ىذا القرار. 2018-2017الماستر بعنواف الّسنة الجامعية 

       بالنسبة لمطمبة المسجميف في السنة 2018-2017ابتداء مف السنة الجامعية  تطبق أحكاـ ىذا القرار :2المادة 
 األولى ماستر

 يخضع الطمبة المسجميف لنيل شيادة الماستر عند تاريخ سرياف ىذا القرار، كل حسب تخصصو، ألحكاـ :3المادة 
ق القرارات التي تبقى سارية تمح قرارات التأىيل التي توافق التكوينات التي خضعت لممطابقة والمواءمة،

 بيذا القرار. 2019-2018المفعوؿ الي نياية سنة 
 2020-2019أعاله ابتداء مف السنة الجامعية  3تمغى القرارات المذكورة في المادة  :4المادة 
يخصو بتطبيق ىذا  كّل فيماورؤساء مؤّسسات الّتعميـ العالي المدير العاـ لمّتعميـ والّتكويف العالييف يكّمف  :5 المادة

 القرار الذي سينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي والبحث العممي.
 2017جويمية  27 فيحرر بالجزائر                                                                                                  

 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                                   
 راألستاذ طاىر حجا                                                                                                           

ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ  ـــ
  مؤّسسات الّتعميم العاليوالمتضمن تآىيل  2017جويمية  27المؤّرخ في  835القرار رقم ممحق 

 2018-/2017لضمان التكوين لنيل شيادة الميسانس والماستر بعنوان السنة الجامعية 
 

 آنٍ وإعالو : رَبػُبثانًُذاٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وانخكُىنىخُب خبيعت هىارٌ بىيذٍَ نهعهىو
 

Domaine Filière Spécialité 
Type 

(A/P) 

Diplôme 

L/M 

Nature de 

l’opération 

Arrêtés des  

Formations 

لزاراث انخكىَُبث 

 انًؤههت

ؽبُعت 

 انعًهُت

 انشهبداث

 ل/و

 انطبُعت

 أ / و
 انًُذاٌ انشعبت انخخظض

M
a

th
ém

a
ti

q
u

e
s 

In
fo

rm
a

ti
q

u
e

 

 

M
at

h
ém

at
iq

u
e 

A
p

p
li

q
u

ée
s

 

Engineering en 

recherche 

opérationnelle 
A M Harmonisation 

l’arrêté n°208 
du 1er juillet 

2009  

 أ َ ِٛاءِت
 في ٕ٘ذست

 اٌبحٛث

 اٌؼٍّيت

 سيبضيبث

 تطبيميت

رَبػُبث 

وإعالو 

 أنٍ

Mathématiques 
financières 

A M Harmonisation 

l’arrêté n°135 
du 07 aout 

2008 

 أ َ ِٛاءِت
 اٌشيبضيبث

 اٌّبٌيت

Statistique et 

probabilités 
appliquées 

A M Harmonisation 

l’arrêté 
n°347du 08 
septembre 

2010 

 أ َ ِٛاءِت
 االحصبئيبث

 الحتّبالثاٚ

 اٌتطبيميت

Recherche 

opérationnelle, 
management, 

risque et 

négociation 
(ROMARAIN) 

A M Harmonisation 

l’arrêté n°208 
du 1er juillet 

2009 

 أ َ ِٛاءِت

, ػٍّي بحج

, ػّبي اداسة

 ِخبطشة

 ِٚفبٚضت
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Eddine Prêche 
(Daawa) et 
information 

A M Harmonisation 
483-

15/07/2015 
 ا و يىاءيت

انذعىة 

 واإلعالو

–اإلسالمية 
 أصول الدين

La foi 
islamique 

A M Harmonisation 
567-

04/09/2011 
 ا و يىاءيت

انعمُذة 

 اإلطاليُت

 A M Habilitation - ا و حآهُم 
التفسير 
 وعموم القرآن

Sciences 
Islamiques -

Chariaa 

Jurisprudence 
(Chariaa) et 

droit 
A M Harmonisation 

567-

04/09/2011 
 ا و يىاءيت

انشزَعت 

 وانمبَىٌ

العموم 
 –اإلسالمية 
شعبة 
 الشريعة

Transactions 
financières 

contemporaines 
A M Harmonisation 

567-

04/09/2011 
 ا و يىاءيت

انًعبيالث 

انًبنُت 

 انًعبطزة
Jurisprudence 

(Fiqh) 
comparée et ses 

fondements 

A M Harmonisation 
598- 

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

انفمه انًمبرٌ 

 وأطىنه

Droits de 
l’Homme et 
minorités 

A M Harmonisation 
483-

15/07/2015 
 ا و يىاءيت

حمىق 

اإلَظبٌ 

 واأللهُبث

Sciences 
Islamiques : 

Langue Arabe 
et Civilisation 

Islamique 
 

La langue 
arabe et les 

études 
coraniques 

A M Harmonisation 
278- 

01/10/2012 
 ا و يىاءيت

انهغت انعزبُت 

وانذراطبث 

 انمزآَُت

العموم 
–اإلسالمية

المغة العربية 
 والحضارة
 اإلسالمية

Histoire 
islamique 

A M Harmonisation 
598- 

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

انخبرَخ 

 اإلطاليٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ت بظكزةخبيع

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 

Habilités 

قرار التكوينات 
 المؤىمة

ؽبُعت 

 انعًهُت
 انشهبداث

 و /ل  
 انطبُعت

 و /ا  
 انًُذاٌ انشعبت انخخظض

S
ci

e
n

ce
s 

H
u

m
a

in
e

s 
e

t 
S

o
ci

a
le

s
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporain

e du monde 
arabe 

A M Harmonisation 
301- 

07/09/2010 
 ا و يىاءيت

حبرَخ  

انىؽٍ 

انعزبٍ 

العموم  انًعبطز
–اإلنسانية
 تاريخ

ية 
ماع

الجت
وم ا

العم
- 

ماع
الجت

م ا
عم

 

Histoire de 
l’occident 

musulman au 
moyen âge 

A M Harmonisation 
1034 -

09/08/2016 
 ا و يىاءيت

حبرَخ 

 انغزة

اإلطاليٍ 

فٍ انعظز 

 انىطُؾ

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information 
et de la 

Communication 

Audiovisuel A M Harmonisation 
901 - 

03/10/2015 
 ا و يىاءيت

انظًعٍ 

 انبظزٌ

العموم 
اإلنسانية 

عموم  –
اإلعالم 
 واالتصال

Communication 
et relations 
publiques 

A M Harmonisation 
901 - 

03/10/2015 
 ا و يىاءيت

االحظبل 

وانعاللبث 

 انعبيت

Sciences 
Humaines - 

Bibliothécon

-omie 

Administration 
des organismes 
documentaires 

et des 
bibliothèques 

A M Harmonisation 
1034 -

09/08/2016 
 ا و يىاءيت

إدارة 

انًؤطظبث 

انىثبئمُت 

 وانًكخببث

العموم 
–اإلنسانية 
عمم 
 المكتبات

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation 

A M Harmonisation 
486 - 

15/07/2014 
 ا و يىاءيت

عهى اخخًبع 

العموم  انخزبُت
االجتماعية 

عمم  -
 االجتماع

Sociologie de 
l’organisation 
et du travail 

A M Harmonisation 
486 - 

15/07/2014 
 ا و يىاءيت

عهى اخخًبع 

 انخُظُى وانعًم

Sociologie 
Urbaine 

A M Habilitation -  ا و حآهُم 
عمم االجتماع 
 الحضري 
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Sciences 
Sociales - 

Sciences de 
l’Education 

Counseling et 
orientation 

A M Habilitation -  ا و حآهُم 
إرشاد 
 وتوجيو

العموم 
االجتماعية

عموم  –
 التربية

Psychologie 
de l’éducation 

A M Habilitation -  ا و حآهُم 
عمم النفس 
 التربوي 

Sciences 
Sociales -  

Psychologie 

Psychologie 
clinique 

A M Harmonisation 
610 - 

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

عهى انُفض 

 انعُبدٌ

العموم 
االجتماعية 

عمم  -
 النفس

Psychologie 
du travail, de 

l’organisation 
 et gestion des 

ressources 
humaines 

A M Harmonisation 
610 - 

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

عهى انُفض 

انعًم 

وانخُظُى 

وحظُُز 

 دانًىار

 انبشزَت

Psychologie 
scolaire 

A M Harmonisation 
610 - 

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

عهى انُفض 

 انًذرطٍ

Sciences 
Sociales - 

Anthropologie 

Anthropologi
e sociale et 
culturelle 

A M Harmonisation 
569 - 

15/07/2014 
 ا و يىاءيت

 أَثزوبىنىخُب

اخخًبعُت 

 وثمبفُت

العموم 
 االجتماعية 

– 

 أنثروبولوجيا

Sciences 
Sociales - 

Philosophie 

Philosophie 
générale 

A M Harmonisation 
901-

03 /10/2015 
 ا و يىاءيت

فهظفت 

 عبيتان

العموم 
االجتماعية

 فـمسفة–
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًظُهت تخبيع
 

Domaine Filière Spécialité Type 
(A/P) 

Diplôme 
L/M 

Nature de 
l’opération 

Arrêtés des 
formations 

Habilités 

قرار التكوينات 
 المؤىمة

ؽبُعت 

 انعًهُت
 انشهبداث

 و /ل  
 انطبُعت

 و /ا  
 انًُذاٌ انشعبت انخخظض

S
ci

e
n

ce
s 

H
u

m
a

in
e

s 
e

t 
 S

o
ci

a
le

s
 

Sciences 
Humaines - 

Histoire 

Histoire 
contemporaine 

du monde 
arabe 

A M Harmonisation 
769-

07/10/2013 
 ا و يىاءيت

حبرَخ انىؽٍ 

انعزبٍ 

 انًعبطز
العموم 
–اإلنسانية
 تاريخ

ـالع
عية

تما
الج
 وا
نية
سا
اإلن
وم 
م

 

Histoire 
moderne de 

l’Algérie 
(1519-1830) 

A M Harmonisation 
321-

07/09/2010 
 ا و يىاءيت

حبرَخ اندشائز 

انحذَث 
(1519-1830) 

Histoire de 
l’occident 

musulman au 
moyen âge 

A M Harmonisation 
321-

07/09/2010 
 ا و يىاءيت

حبرَخ انغزة 

اإلطاليٍ فٍ 

 انعظز انىطُؾ

Sciences 
Humaines - 
Sciences de 

l’Information 
et de la 

Communication 

Presse 
imprimée et 
électronique 

A M Harmonisation 
624-

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

انظحبفت 

انًطبىعت 

 واإلنكخزوَُت

العموم 
اإلنسانية 

عموم  –
اإلعالم 
 واالتصال

Audiovisuel A M Harmonisation 
879-

03/10/2015 
 ا و يىاءيت

انظًعٍ 

 انبظزٌ

Communication 
et relations 
publiques 

A M Harmonisation 
879-

03/10/2015 
 ا و يىاءيت

االحظبل 

وانعاللبث 

 انعبيت

Sciences 
Sociales - 
Sociologie 

Sociologie de 
l’éducation 

A M Harmonisation 
624-

24/09/2013 
 ا و يىاءيت

عهى اخخًبع 

 انخزبُت
العموم 
اإلنسانية 

عموم  –
عهى 

 اخخًبع

Sociologie de 
l’organisation 
et du travail 

A M Harmonisation 
311-

01/10/2011 
 ا و يىاءيت

عهى اخخًبع 

 انخُظُى وانعًم

Sociologie de 
la santé 

A M Harmonisation 
321-

07/09/2010 
 ا و يىاءيت

عهى اخخًبع 

 انظحت

Sciences 
Sociales -  

Psychologie 

Psychologie du 
travail, de 

l’organisation  
 et gestion des 

ressources 
humaines 

A M Harmonisation 
321-

07/09/2010 
 ا م مواءمة

عمم النفس 
العمل والتنظيم 
وتسيير الموارد 

 البشرية

العموم 
االجتماعية 

عمم  -


