
:د  انًفخوحت في ييذاٌ.و . يهخص يطابقاث انذكخوراِ ل  

انعهوو االقخصاديت ، انخجاريت وعهوو انخطيير    

 انًؤرخ فـــــــي 834 طبقا نهقــــرار انــــــوزاري 2017/2018خالل انطُت انجــــــايعيت 

.2017 جويهيت 27  

عذد  األضخار انًطؤول

 انًُاصب

(انشعبت)انفرع انخخصص  انجايعت 

يانيت وبُوك/يحاضبت 4 يطايح يخخار يانيت ويحاضبت.ع  1باحُت   

  ػٍَٛ ردبرٌخ رظٌٛك طٍبزً 3 زظبًٔ رلٍخ

 ػٍَٛ الزصبدٌخ ِبٌٍخ، ثٕٛن ٚرإٍِٔبد 4 غبٌُ ػجذ هللا بطكرة

 الزصبد ِبًٌ رطجٍمً 4 ثٓ اٌشاٚي ػجذ اٌزساق

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 5 ألطً خٛ٘زح

2قطُطيُت ػٍَٛ اٌزظٍٍز رظٍٍز 7 د٘بْ ِسّذ  

األيير عبذ  ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد إطالًِ 3 دراخً اٌظؼٍذ

 انقادر

 عُابت ػٍَٛ ردبرٌخ رظٌٛك 3 ثزخُ  زٕبْ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح إٌّظّبد 3 زّبٔخ وّبي 

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِسبطجخ ٚرذلٍك 4 ػشح  األس٘ز   

 

 انوادي

 رذلٍك ِٚزالجخ اٌزظٍٍز 3 ضٍف هللا ِسّذ اٌٙبدي

 ػٍَٛ الزصبدٌخ رسًٍٍ الزصبدي 3 زٍّذارٛ ِسّذ ٔبصز

 ػٍَٛ ردبرٌخ رظٌٛك ٚردبرح دٌٍٚخ 3 اٌؼب٘ذ إٌٍبص

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح األػّبي 8 ثٓ ػًٍ ػجذ اٌزساق

 جيجم ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 4 ثٛخّخُ ػجذ اٌفزبذ

 خُشهت ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد اٌجٍئخ ٚاٌزٍّٕخ اٌّظزذاِخ 6 ثٓ ِٕصٛر ٌٍٍٍب

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚسبطجخ 4 ثزوخ ِسّذ   

 

 ورقهت
 ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد رطجٍمً 4 طالًِ أزّذ

 ػٍَٛ ردبرٌخ رظٌٛك  3 طٍبؽ أزّذ رِشي

  اإلدارح اإلطززارٍدٍخ ٌٍّؤطظبد 3 ػطٍخ اٌؼزثً

 رظٍٍز اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 3 رفبع ػزٌفخ ػٍَٛ اٌزظٍٍز

 إدارح أػّبي 4 لزٌؼً ِسّذ اٌصغٍز

1ضطيف ػٍَٛ ردبرٌخ ردبرح دٌٍٚخ 5 لطبف ٌٍٍى  

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِبٌٍخ ِٚسبطجخ 3 ِشٌبًٔ ٔٛر اٌذٌٓ   

 ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد اٌزٍّٕخ اٌّظزذاِخ 3 ِىٍّر صجزي ضكيكذة

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 3 وٛرربي فزٌذ

 ضوق أهراش ػٍَٛ الزصبدٌخ ػٍَٛ الزصبدٌخ 6 رلبٌمٍخ فبطّخ اٌش٘زاء

 ثٛػؼخ فٛسٌخ

 

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز رظٍٍز دًٌٚ 6

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِسبطجخ ِٚبٌٍخ اٌّؤطظخ 3 ػمْٛ ػجذ اٌظالَ   

برج 

 بوعريريج

 ػٍَٛ الزصبدٌخ رًٌّٛ ٚاطزثّبر ِسًٍ 3 ثٓ ِٕصٛر ِٛطى

 ثزوبْ ٌٛطف

 

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ِبٔدّٕذ ٚالزصبد رطجٍمً 3



 ييهت ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح ِبٌٍخ 8 ززاق ِصجبذ

  ػٍَٛ الزصبدٌخ ٔمٛد ِٚبٌٍخ 6 خٍٍفً ػجذ ٌسك

 

 أدرار
 ِبٌٍخ ِٚسبطجخ ِبٌٍخ ِٚسبطجخ 3 ثٛوبر ػجذ اٌؼشٌش

 رذلٍك ِٚزالجخ اٌزظٍٍز 6 ثٛػشح ػت اٌمبدر

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ِبٔدّٕذ ِٚمبٚالرٍخ 6 طٛص اٌؼٍخ

 يطخغاَى ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد دًٌٚ 3 ثٓ اٌؼٍخ ٔٛر اٌذٌٓ

 يغُيت ػٍَٛ الزصبدٌخ ػٍَٛ الزصبدٌخ 6 ػجًٍٕ ػجذ اٌززٍُ

  ػٍَٛ ردبرٌخ رظٌٛك اٌخذِبد 6 صبٌر إٌٍبص

 

 ضيذي بهعباش

 

  رظٍٍز دًٌٚ 3 صسزاٚي ثٓ ػٍسخ

 ِبٌٍخ ٚٔمٛد 3 لبدري ػالء اٌذٌٓ ػٍَٛ اٌزظٍٍز

 ِبٔدّٕذ 6 ثٓ داٌذح ٘ٛاري

 ػٍَٛ الزصبدٌخ ِسبطجخ، ِزالجخ ٚرذلٍك 6 ثٛػٛٔذرح رفٍك

 الزصبد ٔمذي ٚثٕىً 6 ِجبروً طّزاء 

 عيٍ حًوشُج ػٍَٛ الزصبدٌخ ِبٌٍخ ٚإدارح األػّبي 3 ثٓ اٌذة ػًٍ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ِبٔدّٕذ 3 ثٓ ٌٍّٕخ خٍزح

  ِبٌٍخ اٌّؤطظخ 3 غزٌظً اٌؼزثً

 

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز

 

 

 يعطكر

 ِؤطظبد ٚالزصبد ػًِّٛ 3 ِخزبري فٍصً

 الزصبد دًٌٚ ٚرٍّٕخ 3 رؼٍىٛ فٛسي

 رظٍٍز ٚرٍّٕخ اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 3 ثبثزً زجٍت

 ضعيذة ػٍَٛ ردبرٌخ الزصبد وًّ 3 طٛار ٌٛطف

  ِسبطجخ ِبٌٍخ ٚرذلٍك ِبًٌ 3 ثٍذغُ فزسً

 ػٍَٛ الزصبدٌخ

 

 

 

 حهًطاٌ

 

 

 

 الزصبد رطجٍمً 3 ثطب٘ز طٍّز

 ٕ٘ذطخ الزصبدٌخ ٚاٌّؤطظخ 3 ِبٌىً طٍّز ثٙبء اٌذٌٓ

  ِبٔدّٕذ رظٌٛمً 4 خٕبص ِصطفى

 ػٍَٛ ردبرٌخ

 
 ثٕٛن ٚرإٍِٔبد 3 طٛاًٌ ِصطفى وّبي

 الزصبد ِبًٌ 3 ثٛثٍدخ ػجذ إٌبصز

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ِبٔدّٕذ ٚزٛوّخ اٌّؤطظبد 3 ػًٍٍ ػجذ اٌٍطٍف

 حيطًطيهج ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح األػّبي 6 ػٍذأً إٌٍبص

 وهراٌ    

  ػٍَٛ الزصبدٌخ ِبٌٍخ وٍّخ 2 طؼٍح ػجذ اٌسىٍُ

 بويرداش

 

 

 الزصبد ِبًٌ ٚثٕىً 2 طؼٍح ػجذ اٌسىٍُ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح أػّبي 3 زٛػٍٓ وّبي

 خٕفزي خٍضز

 

 

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِسبطجخ ٚرذلٍك 3  

  اإلدارح اٌجٍئٍخ ٚاٌزٍّٕخ اٌّظزذاِخ 3 زٍٕغ اٌسبج

 ػٍَٛ الزصبدٌخ

 

 

 

 انبهيذة

 

 ثٕٛن ِٚبٌٍخ 3 ثٛػبِخ ِصطفى

 الزصبد وًٍ ِٚبٌٍخ دٌٍٚخ 3 ثٛػبِخ ِصطفى

 ػٍَٛ ردبرٌخ إدارح رظٌٛمٍخ 3 زبج ػٍظى طٍذ ازّذ

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِسبطجخ ٚخجبٌخ 3 ِزاد ٔبصز  

 ِسبطجخ ٚرذلٍك 3 طبطٛر رػٍذ



ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِبٌٍخ، ثٕٛن ٚرإٍِٔبد 3 راثسً ِخزبر  انجهفت 

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِسبطجخ 3 طٍذ ِسّذ  خًيص يهياَت 

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ِبٔدّٕذ 3 خثٍز ِسّذ

ع انخجاريت.د.و ػٍَٛ اٌزظٍٍز زٛوّخ، ِمبٚالرٍخ ٚأػّبي دٌٍٚخ 8 خّؼخ زظٍجخ  

 ػٍَٛ ردبرٌخ إدارح ٚرظٌٛك رٌبضً 3 ٌٔٛزي ػجذ إٌٛر

  ِسبطجخ ِٚبٌٍخ 3 دٍ٘خ ػجذ اٌسفٍظ

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع  

 

 

نهخجارة.ع.و  

 
 ِبٌٍخ اٌّؤطظخ 3 دٍ٘خ ػجذ اٌسفٍظ

 ِبٌٍخ اٌجٕٛن ٚاٌزإٍِٔبد 3 دٍ٘خ ػجذ اٌسفٍظ

 دراطبد رظٍٍزٌخ 3 دٍ٘خ ػجذ اٌسفٍظ

إحصاء.ع.و.و ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد ٔمذي ٚثٕىً 5 خزػً ِدذْ ٍٕ٘خ  

 األغواط ػٍَٛ اٌزظٍٍز ػٍَٛ اٌزظٍز 3 لزثخ ِؼّز 

 ػٍَٛ اٌزظٍز 3 ػطبطسخ ػبئؼخ 

  إدارح أػّبي ػٍِّٛخ 3 فبػً خبٌذ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز

 

 

2انبهيذة  

 خجبٌخ ِٚبٌٍخ اٌّؤطظخ 3 ػبرفً ٔبصز

 إدارح اٌّٛا٘ت ٚاٌىفبءاد اٌجؼزٌخ 3 ػبِز ثؼٍز

  اٌصٍزفخ اإلطالٍِخ 3 رسٌك وّبي

 رسًٍٍ الزصبدي ٚاطزؼزاف 3 ثذٚ ِسّذ ػٍَٛ الزصبدٌخ

 الزصبد وًّ 3 صٛاًٌٍٍ صذر اٌذٌٓ

 بجايت ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد 3 ٍّٔزي ٌبٌظً فزٌذح

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع رظٍٍز ِسبطجً ٚرذلٍك 6 ثٛخبري ػجذ اٌسٍّذ   

 ػٍَٛ ردبرٌخ اإلدارح اٌزظٌٛمٍخ 5 ػًٍٕٕ زظٍٓ غردايت

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح ٚرظٍٍز إٌّظّبد 3 ػٍّبٚي أزّذ

  اٌذوبء االلزصبدي ٚٔظُ اٌّؼٍِٛبد 3 ػجذ هللا ػًٍ

 

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز

 

 

 

 

 

 

 

 

3انجسائر  

 

 إدارح اٌّٛارد اٌجؼزٌخ 3 ػجذ هللا ػًٍ

 إدارح ِصزفٍخ 3 ػجذ هللا ػًٍ

 ٍِشأٍخ 3 ػجذ هللا ػًٍ

 ِسبطجخ 10 ػجذ هللا ػًٍ

 إدارح اٌّؤطظبد 3 طٛاوزي ِجبروخ

 ػٍَٛ ِبٌٍخ ِٚصزفٍخ 3 ثًٌٛٙ ِسّذ

 إدارح األػّبي ٚاٌزلّٕخ 5 وبرٌغ صٍٍسخ

 فضًٍ فبرص

 

 اٌزدبرح اٌذٌٍٚخ ٚاٌزظٌٛك اٌذًٌٚ 3

  طزق األِثٍٍخ فً االلزصبد 5 خٍٍذ ػًٍ

 ػٍَٛ الزصبدٌخ

 
 رذلٍك ِٚزالجخ اٌزظٍٍز 3 زٛاص صبٌر

 رسًٍٍ الزصبدي ٚاطزؼزاف 3 زذاد ِسّذ

 حًُراضج ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد ٔمذي ٚثىً 3 ثٓ لذٚر أػٛاق

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِبٌٍخ ِٚسبطجخ 4 آٌذ ػىبع طٍّز   

 انبويرة

 

 ػٍَٛ ردبرٌخ ػٍَٛ ردبرٌخ 3 زٍّذي ػجذ اٌزساق

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز ػٍَٛ اٌزظٍٍز 3 ػالًٌ ػجذ اٌمبدر

 حيبازة ػٍَٛ الزصبدٌخ الزصبد ٔمذي ِٚبًٌ 4 ثٛػبفٍخ رػٍذ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح األػّبي 4 ثٛزًٍّ أزّذ



 حيسي وزو ػٍَٛ الزصبدٌخ ػٍَٛ الزصبدٌخ 4 أوٍٕٓ رٚسح

  ػٍَٛ الزصبدٌخ ٔمٛد ٚثٕٛن 4 ػجذ اٌمبدر اٌخًٍٍ

 

 انًذيت
 الزصبد ٚإزصبء رطجٍمً  رٕٙبْ ِزاد

ِبٌٍخ ِٚسبطجخ.ع ِبٌٍخ اٌّؤطظخ 3 ِىٍذ ػًٍ  

 ِسبطجخ ٚرذلٍك 3 زّبدي ٔجًٍ

 ػٍَٛ اٌزظٍٍز إدارح األػّبي 4 ثزلً زظٍٓ

 

                                                4/4  

:يالحظت هايت  

٘ذٖ اٌّؼٍِٛبد  ٌٍظذ ٔصب لبٍٔٛٔب رطٍّب، ثً ػجبرح  ػٓ ِدٙٛد ػخصً أطاللب ِٓ ردٍّغ 

ثزخصصبد ٍِذاْ اٌؼٍَٛ  ، ًٚ٘ خبصخ فمظ 834ِؼٍِٛبد ٚاردح فً ِالزك اٌمزار رلُ 

، أػذد خصٍصب ٌٍطٍجخ اٌذٌٓ ٌزصفسْٛ ِٛلغ وٍٍخ اإللزصبدٌخ ٚاٌزدبرٌخ ٚػٍَٛ اٌزظٍٍز

 ثبطزّزار رظٍٙال ٌُٙ ٌٍسصٛي ػٍى ِب ٌسزبخٛٔـــٗ ِٓ 1اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ثدبِؼخ ثبرٕخ

ِؼٍِٛبد رّىُٕٙ ِٓ رزجغ ٔؼز اإلػالٔبد اٌخبصخ ثبٌّظبثمبد فً اٌىٍٍبد اٌّخزٍفخ، ٚاٌزً 

طزٛضر ٌُٙ رخصصبد اٌّبطزز اٌّطٍٛثخ فً وً وٍٍخ ٚفً وً رخصص ٚوــــذٌه ِٛاد 

.اٌّظبثمخ، ٚثبٌزبًٌ فًٙ ال رغًٕ ػٓ اإلطالع ػٍى ِٛالغ ِخزٍف وٍٍبد اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ  

 

 4 فً اٌؼٍَٛ االلزصبدٌخ ٚاٌزً ٌٙب رخصصب ٚازذا ثــــ1أِب ثبٌٕظجخ ٌّظبثمخ خبِؼخ ثبرٕخ 

  . يانيت وبُوك/يحاضبت: ِٕبصت فً فزع اٌؼٍَٛ اٌّبٌٍخ ٚاٌّسبطجخ، ثزظٍّخ

فظٍزُ  الزمب ٔؼز إػالْ  ٌسذد اٌزخصصبد اٌّظّٛذ ٌٙب ثبٌّؼبروخ ٚوذٌه ِٛاد اٌّظــــبثمخ 

 ِٕبصت 4ِٚىٛٔبد اٌٍّف ٚآخبي اإلٌذاع، ٚػذد اٌطٍجخ اٌّظّٛذ ٌُٙ ثبٌّؼبروخ ِٓ أخً اي 

إٌّّٛزخ، ٚ٘ذا ثؼذ إخزّبع ٌدٕخ اٌىٍٍخ ٌٍزىٌٛٓ فً اٌذوزٛراٖ  ثؼذ اٌذخٛي اٌدبِــــــــــؼً 

.2017ٚفً األطجٛع اٌثبٔـــــً ِٓ ػٙز طجزّجز  

إدارح اٌّٛلغ ٌٚدٕخ اٌزىٌٛٓ فً اٌذوزٛراٖ/                                                           ع  

 رئٍض ِؼزٚع اٌذوزٛراٖ

ِخزبر ِظبِر/د  


