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 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 (2ٜٓ٘غ٤خ )

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 (2اُِٜغخ ا٧ٓبص٣ـ٤خ )

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب 24  30عب 1  1 1 ُـخ أع٘ج٤خ

    00سا 384  00سا 13 30سا 10 25 30 يجًىع انسذاسي انثانذ
 

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "لغة وثقافة أمازيغية"  ميدان "المغويات وفن التعميم"
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 اع٢ُِغذ

 أعجٞػب(14-16)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2.2اُشٓض: ٝد أط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 2 ػِْ ا٧طٞاد

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2.2اُشٓض: ٝرؤط 
 8ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ث٘بء اُغِٔخ

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 4 ػِْ اُذ٫ُخ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 3.2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 6ا٧سطذح: 
 6أُؼبَٓ: 

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3 رؼ٤ٔ٤ِخ

أٗٞاع أدث٤خ أٓبص٣ـ٤خ 
 رو٤ِذ٣خ )اُ٘ضش(

 X X  00عب48  30عب1 30عب1 3 3

 رؼ٤ِْ أعبع٤خ ٝؽذح
 4.2.2اُشٓض: ٝد أ ط 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

أٗضشٝثُٞٞع٤ب ػبُْ 
 ا٧ٓبص٣ؾ

 X   00عب24   30عب1 2 2

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ّ 
 9ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  2 5 2أُٜ٘غ٤خ 

 X X  00عب24  30عب1  2 4 رو٤٘بد اُزؼج٤ش

 شبك٤خٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ط 

 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 X   00عب24   30عب1 2 2 2اُِٜغخ ا٧ٓبص٣ـ٤خ 

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د أ ف 

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 X X  00عب24  30عب1  1 1 ُـبد أع٘ج٤خ

    00اس336  00سا12 00سا9 23 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية4302جويمية  42مؤرخ في  640رقم  قــرار

 "عموم المادة" فرع"كيمياء"  لنيل شيادة ليسانس في ميدان
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

نة يكليك س 23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001
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غشت سنة  23المكافق  1424جمادى الثانية عاـ  24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05تنفيذي رقـ كبمقتضى المرسكـ ال -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة 

 2013يناير سنة  30المكافق  1434ربيع األّكؿ عاـ  18المؤرخ في  77-13كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد صبلحيات كزير التعميـ العالي كالبحث العممي،

حيات كسير المجنة الكطنية المتضمف إنشاء، تككيف، صبل 2005جكاف  4المؤرخ  129كبمقتضى القرار رقـ  -
 لمتأىيل،

المتضّمف إنشاء، تككيف، تنظيـ كسير المجنة البيداغكجية  2012مارس  26المؤّرخ  75كبمقتضى القرار رقـ  -
 الكطنية لمميداف،

 المتضمف إنشاء ندكة العمداء لكل ميداف، 2013مارس  6المؤرخ في  129كبمقتضى القرار  -
الذي يحدد برنامج التعميـ القاعدي المشترؾ لشيادات  2013جكيمية  28خ في المؤرّ  495كبمقتضى القرار رقـ  -

 ليسانس ميداف "عمكـ المادة" المعّدؿ،
كبناء عمى محضر االجتماع المشترؾ لرؤساء المجاف البيداعكجية الكطنية لمميداف كرؤساء ندكات كعمداء  -

 .2014ماي  05إلى  03، مف 1قسنطينة الكميات، المنعقد بمقر الندكة الجيكية لجامعات الشرؽ بجامعة
 

 يــقــــــرر
 

ييدؼ ىذا القرار إلى تحديد برنامج التعميـ لمسنة الثانية لنيل شيادة ليسانس في ميداف "عمـك  المادة األولى:
 المادة" فرع "كيمياء" طبقا لممحق ىذا القرار.

ء الندكات الجيكية كرؤساء مؤسسات التعميـ يكمف المدير العاـ لمتعميـ كالتككيف العالييف، كرؤسا :4المادة 
كالتككيف العالييف، كّل فيما يخصو، بتطبيق ىذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية لمتعميـ العالي 

 كالبحث العممي.
 4302جويمية  42حـرر بالجزائر في                                                                                          
 وزير التعميم العالي والبحث العممي                                                                                            

       األستاذ دمحم مباركي                                                                                                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس ميدان "عموم المادة" فرع "كيمياء"
 سداسي الثالثال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ
 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 أػٔبٍ ٓٞعٜخ دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أط 

 20ا٧سطذح: 
 20أُؼبَٓ: 

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ًبء ٓؼذ٤ٗخ

 %67 %33 03عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ً1بء ػض٣ٞخ 

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 س٣بض٤بد رطج٤و٤خ

اٛزضاصاد ٝٓٞعبد 
 ٝثظش٣بد

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد ّ 
 7ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء 
 ٓؼذ٤ٗخ

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء 
 1ػض٣ٞخ 

 %50 %50 00عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 طشم اُؼذد٣خ ٝاُجشٓغخ
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 مادة" فرع "كيمياء"ممحق برنامج التعميم لمسنة الثانية ليسانس في ميدان "عموم ال
 سداسي الّرابعال

 ٝؽذح اُزؼ٤ِْ

 أُٞاد

ذح
ط

س
٧

ا
 

َ
بٓ

ٔؼ
اُ

 

اُؾغْ اُغبػ٢  اُؾغْ اُغبػ٢ ا٧عجٞػ٢
 ُِغذاع٢

 اعجٞػب( 15)
 أخشٟ*

 ٗٞع اُزو٤٤ْ

 دسٝط اُؼ٘ٞإ
أػٔبٍ 
 ٓٞعٜخ

أػٔبٍ 
 رطج٤و٤خ

ٓشاهجخ 
 ٓغزٔشح

 آزؾبٕ

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أعبع٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد أط 

 20ا٧سطذح: 
 10أُؼبَٓ: 

 %67 %33 30عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 ٤ٔ٤ً2بء ػض٣ٞخ 

 %67 %33 30عب82 30عب67  30عب1 00عب3 3 6 هشٓٞد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ٝؽش٤ًخ ٤ٔ٤ًبئ٤خ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٔ٤ًبء رؾ٤ِ٤ِخ

 %67 %33 00عب55 00عب45  30عب1 30عب1 2 4 ٤ٔ٤ًبء ٤ًٔخ )اٌُٞاٗز٤خ(

 ٝؽذح رؼ٤ِْ ٜٓ٘غ٤خ
 2.2اُشٓض: ٝد ّ 
 7ا٧سطذح: 
 4أُؼبَٓ: 

 %50 %50 30عب27 30عب22 30عب1   1 2 أػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ ٤ٔ٤ًبء اُزؾ٤ِ٤ِخ
اػٔبٍ رطج٤و٤خ ك٢ اُضشٓٞد٣٘ب٤ٌ٤ٓخ 

 ٝاُؾش٤ًخ ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ
 %50 %50 30عب27 30عب22 30عب1   1 2

 %50 %50 00عب30 00عب45 30عب1  30عب1 2 3 طشم اُؼذد٣خ ٝاُجشٓغخ
 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ

 2.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

 %100  00عب05 00عب45  30عب1 30عب1 2 2 ٤ٔ٤ً2ب١ٝ -رو٤٘بد اُزؾ٤َِ ك٤ض٣بئ٢

 ٝؽذح رؼ٤ِْ أكو٤خ
 2.2اُشٓض: ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  00عب1  1 1 4ُـبد أع٘ج٤خ 

   00سا375 00سا375 30سا4 30سا7 00سا13 17 30 يجًىع انسذاسي انّزابغ

 ػًم إضافي ػٍ طزيق حشاور سذاسي*

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يحدد برنامج التعميم لمسنة الثانية 4302جويمية  42مؤرخ في  644رقم   قــرار

 لنيل شيادة ليسانس في ميدان "عموم المادة" فرع"فيزياء"
 إن وزير التعميم العالي والبحث العممي،

المتضمف  1999أبريل سنة  4المكافق  1419ذك الحجة عاـ  18المؤرخ في  05-99بمقتضى القانكف رقـ  -
 القانكف التكجييي لمتعميـ العالي المعّدؿ كالمتمـ،

المتضمف  2014مايك سنة  5المكافق  1435المؤرخ في رجب عاـ  154-14كبمقتضى المرسكـ الرئاسي رقـ  -
 تعييف أعضاء الحككمة،

يكليك سنة  23المكافق  1422جمادى األكلى عاـ  2المؤرخ في  208-01كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ كسير اليياكل الجيكية كالندكة الكطنية لمجامعات، 2001

غشت سنة  23المكافق  1424 جمادى الثانية عاـ 24المؤرخ في  279-03كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ الجامعة كالقكاعد الخاصة بتنظيميا كسيرىا، المعدؿ كالمتمـ، 2003

 2005غشت سنة  16المكافق  1426رجب عاـ  11المؤرخ في  299-05كبمقتضى المرسكـ التنفيذي رقـ  -
 الذي يحدد مياـ المركز الجامعي كالقكاعد الخاصة بتنظيمو كسيره،

 2008غشت سنة  19المكافق  1429شعباف عاـ  17المؤرخ في  265-08المرسكـ التنفيذي رقـ  كبمقتضى -
 المتضمف نظاـ الدراسات لمحصكؿ عمى شيادة الميسانس، شيادة الماستر كشيادة الدكتكراه،

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اعزٌشبك٤خ
 1.2اُشٓض: ٝد أ ّ 
 2ا٧سطذح: 
 2أُؼبَٓ: 

-رو٤٘بد اُزؾ٤َِ ك٤ض٣بئ٢
 ٤ٔ٤ً1ب١ٝ 

 %100  00عب05 00عب45  30عب1 30عب1 2 2

 ٝؽذح رؼ٤ِْ اكو٤خ
 1.2اُشٓض: ٝ د ا ف  

 1ا٧سطذح: 
 1أُؼبَٓ: 

 %100  00عب10 00عب15  30عب1  1 1 3ُـبد أع٘ج٤خ 

   00سا375 00سا375 30سا4 30سا7 00سا13 17 30 يجًىع انسذاسي انثانذ


