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LLA أدأبها    و العربية اللغة H عربي  نحو 5

SSH التاریخ H TAHAR DJEBLI 8

Université de Tlemcen

Responsable de la 
PG

Postes 
Ouverts

GUERRICHE 
Ahmed

والثورة   تاریخ الوطنیة الحركة
) الجزائریة  1962-1830التحریریة )



Université de Mascara 
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SNV Biologie R 6

Responsable 
de la PG

Postes 
Ouverts

Substances naturelles et 
innovation thérapeutique

TIRTOUIL 
Aicha 
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SNV H 6

Université de Tiaret 

Responsable 
de la PG

Postes 
Ouverts

Sciences 
vétérinaire

s

Hygiène et qualité des 
aliments d'origine animal

AGGAD Hebib



        Université de Constantine 1

Dom Filière Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG

SNV  Vétérinaire H

SNV  Vétérinaire H

Biochimie analytique et exploration 
 fonctionnelles en medecine 

veterinaire 
Mekroud abdeslam

Physiologie -Pharmacodynamie  et 
Thérapeutique Kerrour  Moustapha



6

6

Postes 
Ouverts
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SNV Agronomie H 10

           Université de Biskra                     

Fililère Responsable de la 
PG

Postes 
ouverts

Agronomie et 
environnement en 

régions aride  

BELHAMRA 
Mohamed
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SEGC تجارية  علوم H تسويقية    وبحوث دراسات الطاهر   يعقوب بن 10

           Université de Sétif 1           

Fililère Responsable de la 
PG

Postes 
ouverts



            Université d'Alger 03                                         

Dom Nature Intitulé de la PG Responsable de la PG

SSH

R البيئي  التصال زبير    رمضان شاوش 8

R الإعلمية    و القانونية ّدراسات ال ّير  الخ عزوق 8

R فايزة  يخلف 8

STAPS H ّحي     الص الوقائي ّرياضي ال البدني ّنشاط ال رياض   ّمد مح فحصي 10

Postes 
ouverts

و     العلم سيميولوجيا في دراسات
ّتصال ال
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TEC R 6

ENSA Ex: EPAU       

Responsable
 de la PG

Postes 
ouverts

Architecture:Urbanisme et ville durable
DJELAL Nadia

file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/TEC/EPAU/Urbanisme%20et%20ville%20durable.doc
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SNV H 6

SNV R 6

Responsable
 de la PG

Postes 
ouverts

Sciences de la mer et de l'Aménagement : Environnement de l'Hydrosphére
BOULAHDID Mostafa

Sciences de la Mer : Approche écosystémique des péches(AEP)
HEMIDA Farid

file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/SNV/ENSSMAL/Environnement%20de%20l%E2%80%99Hydrosph%C3%A8re.docx
file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/SNV/ENSSMAL/Approche%20%C3%A9cosyst%C3%A9mique%20des%20p%C3%AAches%20(AEP)
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SEGC R 8

SEGC R 8

SEGC R 8

Responsable
 de la PG

Postes 
ouverts

Sciences Commercial : Commerce International 
DJEBARI Kamal 

Management 
CHABANI Smail 

Marketing 
BAHAMED 
Abderezak 

file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/SEGC/EHEC/Canevas_Reconduction_COMMERCE%20INTERNATIONAL%20%202012%202013_LF%20(3).docx
file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/SEGC/EHEC/Canevas_Reconduction_MANAGEMENT%20%202012%202013_LF.docx
file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/SEGC/EHEC/Canevas_Reconduction_MARKETING%20%202012%202013_LF%20(2).docx


                             ENP
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TEC H 6

Responsable
 de la PG

Postes 
ouverts

Genie Minier
SEBAI Amar

file:///home/hammal/.cache/.fr-nTEaUi/ARRETE%20COMPLEMENTAIRE%20MAGISTER%202013-2014/PG%202013%202014/TEC/ENP/PG-MAGISTER-MINIER-SEBAI-ENP.pdf


الجمهـوريـة الجـزائريـة الديمـقراطـية الشعـبية
وزارة التعلـيم العالـي و البحـث العـلمي

  473473يكمل القرار رقم يكمل القرار رقم     20132013 اوت  اوت 0101  مـّؤرخ في    مـّؤرخ في  572572قـرار قـرار 
ّليذي 20132013 جويلية  جويلية 1010المؤّرخ في المؤّرخ في  ّليذي  و ا   يتضّم ن تأهيل مؤّساساتيتضّم ن تأهيل مؤّساسات و ا

ّد د ّتكوي ن لنيل شها دة الماجاستير و يح ّتعليم العالي لضمان ال ّد دال ّتكوي ن لنيل شها دة الماجاستير و يح ّتعليم العالي لضمان ال   ال
20142014--20132013عد د المناصب المفتوحة للاّسنة الجامعية عد د المناصب المفتوحة للاّسنة الجامعية 

ّتعليـم العالـي و البحث العـلمي، إّن وزيـر ال

 ع الول عــامـــ ربي19 المـــؤرخ فــي 260-94- بمقتضـى المرســوم التنفيــذي رقـــم 

ّد د صليحيات وزير التعليم العـــالي1994 غشت سنة 27 الموافــق 1415   و الذي يح

و البحث العلمي،

  ربيــع الثانـــي عــام24 الـــمؤرخ فــي254-98- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقــم 

 ، والمتعلـق بالتكوين فــي الــدكتوراه و مــا بعــد1998غشت سنة 17 الموافق 1424

 11 و 08التدرج المتخصص و الــتأهيل الجامعي، المعدل و المتمم، لسيما الما دتان 

منه،

ّد د2003 أفريل سنة 12 المؤرخ فـي 90- وبموجب القرار الوزاري رقم    و الذي يحــ

كيفيات تنظيـم مسابقة اللتحاق بالتكوين لنيل شها دة الماجستير،

ّلــذي يتضــمن تأهيــل2013 جويليــة 10 المؤرخ في 473ـ و بموجب القـرار رقم    و ا

 مؤسسات التعليم العــالي لضــمان التكويـــن لنيـــل شــها دة الماجســتير ويحــد د عـــد د

.2014-2013ة الجامعيــة نــالمناصـب المفتويحـة للس

يـقــّرر ما يأتي:

ــنالما دة الولى:  ّتكويـ ــمان ال ّتعليم العـالـي التي ذكـرها لضـ ّهل مـؤّسسات ال  تـؤ

لنيـل شهـا دة الماجستير:

1



ــعات          -  1  ، تيــارت،1، بســكرة، ســطيف 1، قســنطينة 3الجزائــر :   الجـامـ

معسكر، مستغانم، تلمسان.

 مدرسة الدراسات العليــا التجاريــة، المدرســة الوطنيــة المتعــد دة:    المدارس          -  2

ّد دة العلوم للهندسة المعمارية و العمران، المدرســـةالتقنيات،   المدرسة المتع

 الوطنية المتعد دة التقنيات بوهران، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة

السايحل.

ّتكــوين لنيــل شــها دة الماجســتير: 02المـا دة  ّد د عــد د المـــناصب المفتويحــة لل  يحـــ

ّتعليــم2014-2013بعنـــوان الّسنـــــة الجـامعية      لكل مؤّسسة مــن مؤّسســات ال

 العالي المذكورة أعله ولكّل تخّصص من التخّصصات المعنية فــي الملحــق المرفــق

بهذا القرار.

ّتكــوين و رؤســاء:03الما دة  ّدراسات لما بعـــد التــدّرج والبحــث وال ّلف مديـرة ال   تك

ــذي ّل ــرار ا ّتعليم العالي المذكورة أعله، كّل فيما يخّصه، بتنفيذ هــذا القـ  مؤّسسات ال

ّتعليم العالي والبحث العلمي. سينشر في النـشرة الّرسمية لل

2


