اٌغّٛٙسٌخ اٌغضائشٌخ اٌذٌّمشاطٍخ اٌشؼجٍخ
ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ  ٚاٌجحش اٌؼًٍّ
اٌّذٌشٌخ اٌؼبِخ ٌٍجحش اٌؼًٍّ  ٚاٌزطٌٛش اٌزىٌٕٛٛعً

ّٔٛرط طٍت ٍِضأٍخ ٌٍجحش ٌٍفزشح اٌضالصٍخ ( )2017-2015فً ئطبس اٌصٕذٚق اٌٛطًٕ ٌٍجحش اٌؼًٍّ
 ٚاٌزطٌٛش اٌزىٌٕٛٛعً

ِخبثش اٌجحش اٌّؼزّذح
ٚصاسح اٌزؼٍٍُ اٌؼبًٌ ٚاٌجحش اٌؼًٍّ

 :اٌٛصاسح اٌٛصٍخ:
اٌّإسسخ:

جامعــة  8ماي  1945قاملـــة

اٌزسٍّخ اٌىبٍِخ ٌّخجش اٌجحش:

خمرب الدراشات الكاىوىية البيئية

اسُ ٌٚمت اٌّذٌش:

LEJE

اٌذوزٛس  :خًٍٍ ثٛصٕٛثشح

اٌؼٕٛاْ(:وٍٍخ،اٌؼّبسح،اٌشلُ)  :وٍٍخ اٌحمٛق ٚاٌؼٍ َٛاٌسٍبسٍخ اٌطبثك اٌشاثغ اٌّغّغ اٌغبِؼً ٍٍٍ٘ٛثٌٍٛس ـ لبٌّخ ـ
اٌٙبرف اٌضبثذ 037134264 :
اٌٙبرف إٌمبي0773342227 :

اٌفبوس :

اٌجشٌذ اإلٌىزشlabo_leje@yahoo.fr: ًٔٚ

أ/اٌّٛاسد اٌجششٌخ ٌٍّخجش
اٌشرجخ

أعزبر ِسبضش لغُ أ

أعزبر ِسبضش لغُ ة

أعزبر ِغبػذ لغُ أ

اإلسُ  ٚاٌٍمت

سلُ اٌفشٌك

اٌصفخ*

ٍِذاْ اٌىفبءح

اٌّإسسخ األصٍٍخ**

خليل بوصيوبرة

الفريل األول

رئيض الفريل

قاىوٌ دولي

جامعة قاملة

وداد غسالىي

الفريل الثاىي

رئيض الفريل

علوو شياشية

جامعة قاملة

عصاو دماح

الفريل الثالث

رئيض الفريل

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

وفاء ظيعاوي

الفريل الرابع

عطوا

قاىوٌ جيائي

جامعة تيارت

مصعود بوصيوبرة

الفريل الرابع

رئيض الفريل

قاىوٌ خاص

جامعة قاملة

شهيلة بومخيض

الفريل األول

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

أحصً غربي

الفريل األول

عطوا

قاىوٌ دولي

جامعة شكيكدة

حمند علي حصوٌ

الفريل الثالث

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

ميية ظوايدية

الفريل الثالث

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

حمند محيداىي

الفريل الرابع

عطوا

قاىوٌ جيائي

جامعة قاملة

ىسار عبدلي

الفريل األول

عطوا

قاىوٌ دولي

جامعة شكيكدة

أمحد فييدط

الفريل األول

عطوا

قاىوٌ دولي

جامعة قاملة

حمند قطاف

الفريل األول

عطوا

بيولوجيا

جامعة قاملة

امساعيل بوقيور

الفريل الثاىي

عطوا

علوو شياشية

جامعة قاملة

رابح زيغوىي

الفريل الثاىي

عطوا

علوو شياشية

جامعة قاملة

شليه محيداىي

الفريل الثاىي

عطوا

علوو شياشية

جامعة قاملة

عبد الغاىي دىداٌ

الفريل الثاىي

عطوا

علوو شياشية

جامعة قاملة

شليه قصوو

الفريل الثاىي

عطوا

علوو شياشية

جامعة قاملة
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شامية العايب

الفريل الثالث

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

مساح فارة

الفريل الثالث

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة قاملة

عبد العالي بوصيوبرة

الفريل الثالث

عطوا

قاىوٌ إداري

جامعة شكيكدة

حصاو بوحجر

الفريل الرابع

عطوا

قاىوٌ جيائي

جامعة قاملة

يسيد بوحليط

الفريل الرابع

عطوا

قاىوٌ جيائي

جامعة قاملة

راضية معري

الفريل الرابع

عطوا

قاىوٌ جيائي

جامعة قاملة

أعزبر ِغبػذ لغُ ة
طٍجخ اٌذوزٛساٖ
ِغزخذِ ٟاٌذػُ اإلداس ٚ ٞاٌزمٕٟ

جميد خباخعة

اٌّغّٛع

25

موظــف

25
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* رحذٌذ صفخ سئٍس فشٌك اٌجحش أ ٚأػضبء فشق اٌجحش ** ٌزؼٍٓ رحذٌذ رٌه ٌغٍّغ أػضبء اٌّخجش
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اإلعالو اآللي

جامعة قاملة

ة /ثشٔبِظ ػٓ إٌشبطبد اٌؼٍٍّخ  ٚاٌزطٌٛش اٌزىٌٕٛٛعً ٌٍفزشح اٌضالصٍخ 2017 –2015
 -1أ٘ذاف اٌجحش اٌؼًٍّ/أ ٚاٌزطٌٛش اٌزىٌٕٛٛعً ٌٍسٕٛاد اٌضالصخ ( فً ػشش أسطش وحذ ألصى)

اٌىٍّبد اٌذاٌخ :

البيئة  ،التنمية المستدامة  ،التلوث ،المسؤولية البيئية  ،حماية البيئة  ،القانون البيئي،اإلعالم البيئي  ،التربية البيئية .

اٌمٍبَ ثذساسبد ٚأثحبس ػٍٍّخ رخص حّبٌخ اٌجٍئخ ٚاٌزٍّٕخ اٌّسزذاِخ فً ظً اٌزششٌؼبد اٌٛطٍٕخ ٚاٌذٌٍٚخ ،خبصخ فً ظً رضاٌذ ٚرٕٛع اٌّخبطش اٌزً رّس ِغبي اٌجٍئخ
ٚرأصٍشارٙب اٌّجبششح ػٍى صحخ اإلٔسبْ ٚثمبءٖ ِّ ،ب ٔغُ ػٕٗ رٕٛع األضشاس اٌجٍئٍخ اٌزً أصجح ِٓ غٍش اٌّّىٓ اٌزحىُ فٍٙب أ ٚحزى رحذٌذ طجٍؼزٙب ثبٌٛسبئً اٌذاخٍٍخ اٌّزبحخ
داخً اٌذٌٚخ  ِٓٚ،ثٍٓ ٘زٖ اٌّخبطش اٌزً أصجحذ رشىً ٘بعسب ٚخطشا ِحذلب ثبٌجٍئخ ٔغذ ِسأٌخ ئداسح ٚرسٍٍش إٌفبٌبد  ،األِش اٌزي ٌذفؼٕب ئٌى اٌجحش ػٓ األٔظّخ اٌمبٍٔٔٛخ
اٌزً رٕظُ ٘زٖ اٌّسأٌخ .

اٌسٕخ

 -2الدراسات وأشغال البحث العلمي المزمع إنجازها

2015

 رٕظٍُ ٍِزمٍبد ٚطٍٕخ أ ٚدٌٍٚخ أ ٌَٛ ٚدساسً رضشي اٌّحبٚس اٌّسطشح فً فشق اٌجحش. ئػذاد ٚرصٍُّ ِغٍخ خبصخ ثبٌّخجش.- -اٌؼًّ ػٍى ٔشش ِمبالد.

2016

 رٕظٍُ ٍِزمٍبد ٚطٍٕخ أ ٚدٌٍٚخ أ ٌَٛ ٚدساسً رضشي اٌّحبٚس اٌّسطشح فً فشق اٌجحش.اٌمٍبَ ثأثحبس ٍِذأٍخ حست اٌضشٚسح . عّغ األػّبي إٌّغضح ٚطجؼٙب . اٌّشبسوخ فً ٍِزمٍبد داخً ٚخبسط اٌغضائش ٌٍزٛاصً اٌؼًٍّ ئرا وبٔذ ٌٙب ػاللخ ثّشبسٌغ اٌجحش اٌؼًٍّ اٌّؼزّذح -رٕظٍُ ٍِزمٍبد ٚطٍٕخ أ ٚدٌٍٚخ أ ٌَٛ ٚدساسً رضشي اٌّحبٚس اٌّسطشح فً فشق اٌجحش.

2017

اٌمٍبَ ثأثحبس ٍِذأٍخ حست اٌضشٚسح . عّغ األػّبي إٌّغضح ٚطجؼٙب . -اٌّشبسوخ فً ٍِزمٍبد داخً ٚخبسط اٌغضائش ٌٍزٛاصً اٌؼًٍّ ئرا وبٔذ ٌٙب ػاللخ ثّشبسٌغ اٌجحش اٌؼًٍّ اٌّؼزّذح .

4

اٌسٕخ
2015

2016

2017

 -3ثشٔبِظ اٌجحش حست اٌفشق ( ٌزُ رمذٌّٙب فً خّسخ أسطش وحذ ألصى)
 إٌظبَ اٌمبٌٔ ٟٔٛزغ١١ش إٌفب٠بد (ٍِزمٚ ٝطٕ)ٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌدٕبئ١خ ٌّشغٍ ٟإٌّشآد اٌّصٕفخ ػٓ عٛء رغ١١ش إٌفب٠بد اٌخبصخ اٌخطشح. دٚس ٔظبَ اٌزشاخ١ص ف ٟرفؼ ً١عٍطخ اٌ١ٙئبد اإلداس٠خ اٌّىٍفخ ثبٌشلبثخ ػٍ ٝػٍّ١خ ٔمً ٚإداسح إٌفب٠بد . إداسح ٚرغ١١ش إٌفب٠بد اٌطج١خ ٚرؤث١شارٙب ػٍ ٝاٌج١ئخ ف ٟاٌدضائش. دٚس اٌؼمٛثبد اٌدضائ١خ ف ٟإصالذ األضشاس إٌبخّخ ػٓ اٌّخٍفبد أ ٚإٌفب٠بد اٌطج١خ . دٚس اٌدّبػبد اٌّسٍ١خ ف ٟرغ١١ش ٚإداسح إٌفب٠بد اٌطج١خ . ٚالغ ٚأفبق رغ١١ش إٌفب٠بد اٌخبصخ اٌخطشح ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌدضائشٚ ٞاالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ . ِىبٔخ ٘١ئبد اٌّدزّغ اٌّذٔ ٟفٔ ٟشش اٌٛػ ٟاٌج١ئ ٟث ٓ١اٌٛالغ ٚاٌفبػٍ١خ اٌّطٍٛثخ. -اٌغ١بعخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌمضبء ػٍ ٝاٌدشائُ اٌج١ئ١خ اٌؼبثشح ٌٍسذٚد .

 -4رحصًٍ ِؼبسف ػٍٍّخ ٚرىٌٕٛٛعٍخ عذٌذح ِٓ طشف اٌّخجش (فً سطشٌٓ ػٍى األوضش)
2015

2016

2017

 اٌزؼش٠ف ثبٌٕفب٠بد ِٚذ ٜخطٛسرٙب ػٍ ٝاٌج١ئخ . ٔدبػخ اٌزشش٠ؼبد اٌذاخٍ١خ ف ٟرغ١١ش إٌفب٠بد فؼبٌ١خ أٔظّخ اٌضجظ اإلداس ٞاٌٛلبئ ٟف ٟاٌشلبثخ ػٍ ٝرغ١١ش إٌفب٠بد . اٌزؼشف ػٍٚ ٝظبئف اٌ١ٙئبد اٌّزخصصخ ف ٟرغ١١ش إٌفب٠بد اٌّخزٍفخ. ٔدبػخ اٌزشش٠ؼبد اٌذاخٍ١خ فِ ٟدبي رغ١١ش إٌفب٠بد اٌطج١خ . فؼبٌ١خ اٌدّبػبد اٌّسٍ١خ ف ٟإداسح ٚرغ١١ش إٌفب٠بد اٌطج١خ ٌٍسفبظ ػٍ ٝاٌج١ئخ. اٌزؼشف ػٍِ ٝذ ٜرؤث١ش إٌفب٠بد اٌطج١خ ف ٟاٌج١ئخ .ٔ -دبػخ اٌدضاءاد اٌّفشٚضخ إلصالذ األضشاس إٌبخّخ ػٓ إٌفب٠بد اٌطج١خ

 -اٌزؼش٠ف ثبٌٕفب٠بد اٌخبصخ اٌخطشح ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌدضائشٚ ٞاٌمبٔ ْٛاٌذ.ٌٟٚ

 اٌزؼشف ػٍِ ٝذ ٜخطٛسح إٌفب٠بد اٌخبصخ اٌخطشح ٚرؤث١ش٘ب ػٍ ٝاٌج١ئخ . -فؼبٌ١خ ٚرّبش ٟاٌغ١بعخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ ِغ طج١ؼخ األضشاس اٌج١ئ١خ اٌدذ٠ذح .
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 -5اٌطشق ،اٌزمٍٕبد ،اٌىٍفٍبد ،إٌّزغبد ،اٌّّزٍىبد ٚاٌخذِبد اٌمبثٍخ ٌٍزطٌٛش أ ٚاٌزحسٍٓ ِٓ طشف اٌّخجش( فً سطشٌٓ ػٍى األوضش)
2015
2016
2017

 -6اٌزىٚ ٌٓٛاٌجحش اٌزي ِٓ شأٔٗ أْ ٌضّٕٗ اٌّخجش (فً سطشٌٓ ػٍى األوضش)
2015

اإلعٙبَ ف ٟرض٠ٚذ طٍجخ اٌّبخغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ثّؼبسف ػٍّ١خ ٚفىش٠خ ِزٕٛػخ رزّبشِ ٝغ اٌّدالد اٌز ِٓ ٟأخٍٙب أٔشئ اٌّخجش ،ثبإلضبفخ
ٔٚشبطبد ػٍّ١خ ٚفىش٠خ.

2016

رؤط١ش طٍجخ اٌّبخغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ٚرٛف١ش وً ِب ٠غبػذ ػٍ ٝاإلعشاع ف ٟإػذاد سعبئٍ. ُٙ
رٛف١ش ظشٚف اٌجسث اٌؼٌٍّ ٟفشق اٌجسث ٚرٛخٌ ُٙٙخذِخ اٌجسث اٌؼٍّ ِٓ ٟخالي اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ اٌّزٛفشح .

2017

رٛف١ش ظشٚف اٌجسث اٌؼٌٍّ ٟفشق اٌجسث ٚرٛخٌ ُٙٙخذِخ اٌجسث اٌؼٍّ ِٓ ٟخالي اإلِىبٔبد اٌّبد٠خ اٌّزٛفشح

 -7اٌّؼٍِٛخ اٌؼٍٍّخ ٚاٌزىٌٕٛٛعٍخ اٌّسزمبح اٌّححٍخ ،اٌّسزغٍخ ٚاٌمبثٍخ ٌٍٕشش ِٓ طشف اٌّغٍس
2015
2016
2017

خّغ ِشبس٠غ اٌجسث أ ٚاٌٍّزم١بد اٌؼٍّ١خ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اٌّشبس٠غ ٚطجؼٙب.

//
//
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إٌ ٝرٕظٍِ ُ١زم١بد

 -8شجىخ أ ٚشجىبد اٌجحش اٌّضِغ ئٔشبؤ٘ب ِمبسٔخ ِغ ٔشبطبد اٌّخجش (فً سطشٌٓ ػٍى األوضش)
2015
2016
2017

 -9أ٘ذاف رضٍّٓ ثشٔبِظ اٌجحش
 -غشط سٚذ اٌؼًّ اٌدّبػٚ ٟاألوبد ّٟ٠فٔ ٟفٛط أػضبء اٌفشق ثبإلضبفخ إٌ ٝرشد١غ اإلٔزبج اٌؼٍّٚ ٟاٌفىشٔٚ ٞششٖ .

2015

 رسف١ض اٌجبزثٚ ٓ١دػِّ ُٙبد٠ب ِٚؼٕ٠ٛب وشأعّبي ٚطٕ٠ ٟدت اعزغالٌٗ ثّب ٠خذَ اٌٛطٓ ٠ٚغبُ٘ ف ٟدفغ ػدٍخ اٌجسث اٌؼٍّٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ . خٍك سٚذ اٌّجبدسح اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ٌذ ٜأػضبء فشق اٌجسث ثّب ٠ؤٌٍٍّ٘ ُٙشبسوخ فِ ٟخزٍف اٌزظب٘شاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ف ٟاٌدبِؼبد ِٚشاوض اٌجسث داخً اٌٛطٓ ٚخبسخٗ. رشع١خ ثمبفخ اٌجسث ٚإٌمذ اٌؼٌٍّ ٓ١١ذ ٜأػضبء اٌفشق . -غشط سٚذ اٌؼًّ اٌدّبػٚ ٟاألوبد ّٟ٠فٔ ٟفٛط أػضبء اٌفشق ثبإلضبفخ إٌ ٝرشد١غ اإلٔزبج اٌؼٍّٚ ٟاٌفىشٔٚ ٞششٖ .

2016

 رسف١ض اٌجبزثٚ ٓ١دػِّ ُٙبد٠ب ِٚؼٕ٠ٛب وشأعّبي ٚطٕ٠ ٟدت اعزغالٌٗ ثّب ٠خذَ اٌٛطٓ ٠ٚغبُ٘ ف ٟدفغ ػدٍخ اٌجسث اٌؼٍّٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ . خٍك سٚذ اٌّجبدسح اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ٌذ ٜأػضبء فشق اٌجسث ثّب ٠ؤٌٍٍّ٘ ُٙشبسوخ فِ ٟخزٍف اٌزظب٘شاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ف ٟاٌدبِؼبد ِٚشاوض اٌجسث داخً اٌٛطٓ ٚخبسخٗ. -رشع١خ ثمبفخ اٌجسث ٚإٌمذ اٌؼٌٍّ ٓ١١ذ ٜأػضبء اٌفشق .

2017

 غشط سٚذ اٌؼًّ اٌدّبػٚ ٟاألوبد ّٟ٠فٔ ٟفٛط أػضبء اٌفشق ثبإلضبفخ إٌ ٝرشد١غ اإلٔزبج اٌؼٍّٚ ٟاٌفىشٔٚ ٞششٖ . رسف١ض اٌجبزثٚ ٓ١دػِّ ُٙبد٠ب ِٚؼٕ٠ٛب وشأعّبي ٚطٕ٠ ٟدت اعزغالٌٗ ثّب ٠خذَ اٌٛطٓ ٠ٚغبُ٘ ف ٟدفغ ػدٍخ اٌجسث اٌؼٍّٚ ٟاٌزّٕ١خ اٌٛطٕ١خ . -خٍك سٚذ اٌّجبدسح اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ٌذ ٜأػضبء فشق اٌجسث ثّب ٠ؤٌٍٍّ٘ ُٙشبسوخ فِ ٟخزٍف اٌزظب٘شاد اٌؼٍّ١خ ٚاٌفىش٠خ ف ٟاٌدبِؼبد ِٚشاوض اٌجسث داخً اٌٛطٓ ٚخبسخٗ.

 -رشع١خ ثمبفخ اٌجسث ٚإٌمذ اٌؼٌٍّ ٓ١١ذ ٜأػضبء اٌفشق .
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ط -اٌجشِغخ ٌٍفزشح اٌضالصٍخ  2017-2015إلػبٔخ اٌزسٍٍش فً ئطبس اٌصٕذٚق اٌٛطًٕ ٌٍجحش اٌؼًٍّ ٚاٌزطٌٛش
اٌزىٌٕٛٛعً

ثٍبْ إٌفمخ

اٌّغّٛع

اٌجٕذ

االػزّبداد
االػزّبداد
االػزّبداد
اٌّطٍٛثخ ٌسٕخ اٌّطٍٛثخ اٌّطٍٛثخ ٌسٕخ
2017
ٌسٕخ 2016
2015

اٌفصً

اٌشصٍذ فً 2013 /12/31

 1 165 215 .12د ط

تعويض المصاريف
 150 000 .00دج

 150 000 .00دج

 200 000 .00دج

 500 000 .00دج

 450 000 .00دج

 500 000 .00دج

 500 000 .00دج

 1450 000 .00دج

 600 000 .00دج

 650 000 .00دج

 700 000 .00دج

 1950 000 .00دج

 800 000 .00دج

 750 000 .00دج

 800 000 .00دج

ِصبس٠ف اٌّٙبَ  ٚاٌزٕمً ف ٟاٌدضائش  ٚف ٟاٌخبسج 
اٌٍّزم١بد اٌؼٍّ١خِ :صبس٠ف اٌزٕظٚ ُ١اإلٛ٠اء  ٚاإلطؼبَ
ٚإٌمً 
أخٛس اٌّسمّم .ٓ١
أخٛس اٌّششذ .ٓ٠
أخٛس اٌخجشاء ٚاٌّغزشبسٓ٠
ِصبس٠ف اٌذساعبد ،األشغبي ٚاٌخذِبد إٌّدضح ٌصبٌر
اٌ١ٙئخ 

1. 1
1. 2
1
1. 3
1. 4
1. 5
1. 6

اٌّغّٛع

العتاد و المنقوالث
 2350 000 .00دج
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عتاد وأدوات علمية و مسعية بصرية ،
ردذ٠ذ ػزبد اإلػالَ ا ،ٌٟ٢الزٕبء ِغزٍضِبد  ٚثشاِح ٚ
ِغزٍٙىبد اإلػالَ ا ،ٌٟ٢
ِٕمٛالد اٌّخجش 

2.1
2.2
2.3

2

 200 000 .00دج

 200 000 .00دج

 400 000 .00دج

 800 000 .00دج

 950 000 .00دج

 100 000 .00دج

 2750 000 .00دج

 200 000 .00دج

 200 000 .00دج

ص١بٔخ  ٚإصالزبد 

2.4

اٌّغّٛع

اللـــــــــــــــــــــــــــــوازم
اٌّٛاد اٌىٞ ُ١ائ١خ 
اٌّٛاد اٌمبثٍخ ٌالعزٙالن 
3.2
اٌّىٔٛبد اإلٌىزش١ٔٚخ  ٚاٌّ١ىبٔ١ى١خ  ٚاٌغّؼ١خ اٌجصش٠خ 3.3 
اٌٛسالخ ٌٛ ٚاصَ اٌّىبرت ،
3.4
ِدالد ،
3.5
ٚثبئك  ٚوزت ثسث١خ،
3.6
الزٕبء ِغزٍضِبد اٌّخبثش (اٌسٛ١أبد ،إٌجبربد،اٌخ…)
3.7
3.1

 400 000 .00دج

 800 000 .00دج

 200 000 .00دج

 200 000 .00دج

 400 000 .00دج

 400 000 .00دج

 600 000 .00دج

 200 000 .00دج

 300 000 .00دج

 200 000 .00دج

 700 000 .00دج

 200 000 .00دج

 300 000 .00دج

 200 000 .00دج

700 000 .00دج

 200 000 .00دج

600 000 .00دج

 1400 000 .00دج

3

اٌّغّٛع

األعباء الملحقت
اٌطجغ  ٚإٌشش ،
اٌزخٍ١ص اٌجش٠ذ ،ٞ
أػجبء ٘برف١خ ،اٌفبوظ ،اٌزٍ١ىظ ،اٌجشل١خ  ٚاالٔزشٔ١ذ ،
أػجبء أخش(ٜضشائت  ٚسع ،َٛزمٛق اٌدّبسنِ،صبس٠ف
ِبٌ١خ،رؤِٕ١بد ِ ،صبس٠ف اٌزخض ٚ ٓ٠غ١ش٘ب) ،
ثٕه اٌّؼٍِٛبد (الزٕبء  ٚاشزشان).

4.1
4.2

4

4.3
4.4
4.5

اٌّغّٛع

حضيرة السياراث
اٌـــٛلــــــــــٛد  ٚاٌضٛ٠د،
وشاء اٌغ١بساد ألشغبي اٌجسث اٌّ١ذأٟ
اٌّغّٛع
9

5.1
5.2

5

مصاريف التثمين و التطوير التكنولوج ي
ِصبس٠ف رىِٚ ٓ٠ٛشافمخ أصسبة اٌّشبس٠غ،
ِصبس٠ف اٌٍّى١خ اٌفىش٠خ
ٚرسذ ٞاٌّششٚع اٌمبثً ٌٍزثّ،ٓ١
د
ِصبس٠ف رصٛس
ِصبس٠ف رمٚ ُ١١إِىبٔ١خ إٔدبص اٌّششٚع اٌمبثً ٌٍزثّٓ١
(ٔضح اٌّششٚع = ِخطظ األػّبي)،
ِصبس٠ف ردشٞة ٚرط٠ٛش إٌّزٛخبد اٌمبثٍخ ٌٍزثّ،ٓ١
ِصبس٠ف اٌسضٓ،
ِصبس٠ف خذِخ االثزىبس،
ِصبس٠ف رصٛس ٚأدبص إٌّبرج ٚاٌّدغّبد ٚاٌغٍغٍخ
األ١ٌٚخ ٌٍّٕزٛخبد ،اٌزشو١ت إٌّٛرخٚ ٟاٌؼشض
اٌّغّٛع
2 000 000 .00دج

2 300 000 .00دج 2 600 000 .00دج 6 900 000 .00دج
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اٌّغّٛع اٌؼبَ

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6

دح ثبٌّخجشٛعٌٍّٛضاد اٌؼٍٍّخ اٙ اٌزغ-د
ِجٍغ االلزٕبء
*ة دط

ٔسجخ
النٙاالسز

ٍضاد (لٍذٙحبٌخ اٌزغ
 لبثًح،  ِؼطًح،ًٍاٌزشغ
)ٌٍزصٍٍح

ب ربسٌخ االلزٕبءٍِّٙضارٚ ٍضاد األسبسٍخٙاٌشلُ رؼٍٍٓ اٌزغ
اٌزمٍٕخ
Micro ـordinateur de bureau

لٍذ اٌزشغًــي

2012

Imprimante laser coulour

01

Imprimante Multifonction

Microordinateur portable
Micro ـordinateur de bureau
لٍذ اٌزشغًــي

2014

Imprimante laser coulour

02

Imprimante Multifonction

scanner

03

04

05

11

 اإلػالَ اًٌَ اٌّضِغ الزٕبؤ٘بٚ أ/ ٚ اصَ اٌؼٍٍّخٌٍٛ اٚ ٍضادٙ رىًٍّ ٌٍزغ-ٖ

اشتعناهلا للبحث يف املدرب ويف ىعاطه

اٌؼذد

بٍِّٙضارٚ ٍضاد األسبسٍخٙرؼٍٍٓ اٌزغ
اٌزمٍٕخ

03

Micro ـordinateur de bureau

02

Microordinateur portable

01

scanner

02

Imprimante laser coulour

01

photocopieur XEREX

اٌسٕخ

2015

بِٕٙ اٌغشض

Documentation de recherche

اشتعناهلا للبحث يف املدرب ويف ىعاطه

02

Micro ـordinateur de bureau

01

Microordinateur portable

02

Imprimante laser coulour

01

photocopieur numérique

2016

اٌّجٍغ اٌّشرمت ة

Documentation de recherche

اشتعناهلا للبحث يف املدرب ويف ىعاطه

01

Micro ـordinateur de bureau

01

Microordinateur portable

01

Imprimante laser coulour

2017

*دط

Documentation de recherche

.خ١ٍسح شىٍٛسك إرا أِىٓ رٌه ثفبر٠ ْ* أ
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ِ-ٚصبسٌف رٍٙئخ اٌّمشاد ٚرشغًٍ اٌزغٍٙضاد
اٌزمذٌش اإلداسي ٌزىٍفخ اٌؼٍٍّخ

ٚصف اٌؼٍٍّخ

ص-إٌزبئظ إٌّزظشح
فً شىً:

2015

2016

2017

(ػذد) إٌّبلشبد ف ٟاٌذوزٛساٖ

00

00

04

(ػذد)إٌّبلشبد فِ ٟزوشاد اٌّبخغز١ش

03

04

06

01

02

03

ٔشش اٌّمبالد ف ٟاٌّدالد اٌذ١ٌٚخ ٚ

اٌٛطٕ١خ اٌّشخؼ١خ(ٔؼُ/أَ ال)حذد

طجغ اٌّشاخغ ٔ ٚشش اٌّىزٛثخ ،اٌغّؼ١خ اٌجصش٠خ أ ٚػٓ طش٠ك اإلػالَ اٚ ٌٟ٢
اٌمبثٍخ ٌٍّزبخشح ف ٟاٌغٛق اٌٛطٕ١خ أ ٚاٌذ١ٌٚخ
(ٔؼُ/أَ ال)حذد
إ٠ذاع ثشاءاد االخزشاع(ػذد٘ب ٚطجٍؼزٗ ا)

إػذاد اٌمشاساد اٌؼٍّ١خ  ٚاٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌذاخٍ١خ ِشرجخ أ ٚأٚ ٞث١مخ ِذٔٚخ ٚػٓ طش٠ك
اٌغّؼ ٟاٌجصش ٚ ٞػٓ طش٠ك اإلػالَ أ(ٌٟ٢ؼُ/أَ ال)حذد
إػذاد ّٔبرج ٔظش٠خ أ ٚزجىخ إػالِ١خ صٛس٠خ(ٔؼُ/أَ ال)حذد

رط٠ٛش ثٕه ل١بط

اٌزدبسة(ٔؼُ/أَ ال)حذد

اٌزط٠ٛش اٌىٍ ٟأ ٚاٌدضئٌٍ ٟزد١ٙضاد  ٚاٌٛعبئً ٚ

إٌّشبد(ٔؼُ/أَ ال)حذد

إٔدبص ّٔبرج ِش(ٔؼُ/أَ ال)زذد وجخ ْ أٔظّخ ،رد١ٙضاد ػٍِ ٝغز ٜٛاٌّخجش أٚ
ػٍِ ٝغز ٜٛاٌزدش٠جٟ
13

01

01

02

فً شىً:
إِضبء ػمٛد اٌجسث أ ٚخذِبد ِغ اٌمطبع

2015

2016

2017

اٌغغٛع– ٛ١الزصبدٔ( ٞؼُ/أَ ال)حذد

غٍش رٌه (حذد)
٘بَ ٌ :شسً ِحضش االعزّبع ِغٍس اٌّخجش ِشفمب ثبٌمبئّخ االسٍّخ ٌٍحضٛس ٌإوذ فٍٗ اػزّبد ثشٔبِظ رٌٍّ ًٌٛفزشح اٌّّزذح ػٍى صالصخ سٕٛاد (.)2017-2015

سأي  ٚرٛلٍغ سئٍس اٌّإسسخ

سأي اٌّغٍس اٌؼًٍّ

اٌّذٌش

سئٍس اٌّغٍس اٌؼًٍّ

لشاس اٌٍغٕخ اٌمطبػٍخ اٌذائّخ
سئٍس اٌٍغٕخ

...........................................
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