
التوجـیــھتاریخ التوظیفالرتبةاللقب واإلسم

2011/11/01وثائقي أمین محفوظات رئیسيبن غرابي دلیلة
نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث و 
التأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

بمدیریة الجامعة

كلیة االداب واللغات2015/12/31متصرف رئیسيدحماني فریدة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین2016/12/29متصرف رئیسيرحمـي فلـة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2016/12/29متصرف رئیسيحدوش صافیة

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر2016/12/29متصرف رئیسيلعروسي صالح

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2017/12/31متصرف رئیسيمزیان حسان

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین (مصلحة الموظفیــن 2018/12/30متصرف رئیسيمزاري محمد
اإلداریـین،التقنییـن وأعـوان المصـالح) بمدیریــة الجــامعــة

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة2019/11/13متصرف رئیسيفرھي  حسین

2019/11/13متصرف رئیسيسراح عثمان 

نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث و 
التأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

بمدیریة الجامعة 

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة2020/12/01متصرف رئیسيعـباس فرید

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز 2018/12/26مھندس رئیسي في اإلعالم اآلليحمبلي سفیان
والتعلیم عن بعد بمدیریة الجامعة

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم 2021/03/28مھندس رئیسي في اإلعالم اآلليجبري  مراد
عن بعد بمدیریة الجامعة(فرع المصالح المشتركة - فرع األنظمة)

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم 2007/12/31مھندس دولة في اإلعالم اآلليقبایلي كریمة
عن بعد بمدیریة الجامعة( فرع التعلیم عن بعد)

2012/09/25مھندس دولة في اإلعالم اآلليأوعمران ملیكة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكــذا التكوین العالي في 
التدرج بمدیریة الجامعة (متابعة نظام المعلومات المدمج 

(progres) S,I,I

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم 2015/07/01مھندس دولة في اإلعالم اآلليمیلي كمال
عن بعد بمدیریة الجامعة(فرع المصالح المشتركة - فرع األنظمة)

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة الفرنسیة2015/12/02مھندس دولة في اإلعالم اآلليمزیاني كریم

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر2016/10/01مھندس دولة في اإلعالم اآلليلطرش العربي

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم 2017/12/28مھندس دولة في اإلعالم اآلليمختاري مریم
عن بعد بمدیریة الجامعة(فرع الشبكات)

مكتب الوكیل المحاسب بمدیریة الجامعة2009/03/28مھندس دولة في اإلحصاءغول  جوھر

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة2011/09/05مھندس دولة في اإلحصاءزوقاغ  سعید

2016/11/09متصرف محللزوقاغ  نادیة
نائب مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین العالي في 
التدرج بمدیریة الجامعة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2016/11/09متصرف محللمزراق  شریف

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ بمدیریة الجامعة2016/11/09متصرف محللرزیق إیمان

اللجنة األولـى(01):

القائمة اإلسمیة للموظفین المدعوین إلنتخابات أعضاء اللجنة المتساویة األعضاء رقم (01)  
الخاصة بالموظفیــن اإلداریـیــن، التقنیـیــن وأعـــوان المصــالح

عدد المقاعد: 08 



كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2016/11/09متصرف محللكطاف نعیمة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة الجامعة2016/11/09متصرف محللعركات أحسن

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2016/11/09متصرف محللمسیلي السعید

2016/11/09متصرف محللبلقیسي عبد الرحمان
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكــذا التكوین العالي في 
التدرج بمدیریة الجامعة

كلیة االداب واللغــات2016/11/09متصرف محللطھیر وھیبة

مصلحة المستخدمین األساتذة بمدیریة الجامعة2016/11/09متصرف محللتیراش جویدة

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة2016/11/09متصرف محللذیاب جفال نعیمة

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ  بمدیریة 2016/11/09متصرف محللإیدار   مخلـوف
الجامعة

مكتب الوكیل المحاسب بمدیریة الجامعة2016/11/09متصرف محللشعبة سمیرة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة الشھادات2016/11/09متصرف محللخیثر  ربیحة

2018/07/31متصرف محللسعیفي فاطیمة
نائب مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین العالي في 
التدرج بمدیریة الجامعة مصلحة الشھادات والمعدالت

2019/11/12متصرف محللسالمي إسماعیل
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج بمدیریة الجامعة مصلحة الشھادات والمعدالت

كلیة االداب واللغات2016/11/09متصرف محللعثماني جمیلة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2020/12/31متصرف محللعلواش حسینة

مصلحة التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات 2008/01/21متصرفموایسي  صلیحة
بمدیریة الجامعة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2008/01/21متصرفقاسیمي  صلیحة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2008/01/21متصرفقنون   فتیحة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة2011/06/20متصرفربوح  یوسف

2012/09/02متصرفلویفي   ولید

نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث 
والتأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

بمدیریة الجامعة 

كلیة االداب واللغات2012/09/02متصرفسید علي حكیمة

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة2008/01/01متصرفھـالل  ربیعة

2013/04/02متصرفشایع كریمة

مدیریة مكلف بالعالقات الخارجیة والتعاون 
 والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة بمدیریة الجامعة  

كلیة االداب واللغات2014/03/16متصرفبوعزة حمید

كلیة االداب واللغات2014/03/16متصرفمداحي عنتر

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2014/12/24متصرفأوشن مراد

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ بمدیریة الجامعة2014/12/24متصرفمزھود كریمة

نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث 2014/12/24متصرفتسامر نبیلة
والتأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة الشھادات2015/12/02متصرفبوشدة ملیكة

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة 2016/12/07متصرففرج فاطمة الزھراء
مكلفة بالعقود

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة نائب العمید المكلف 2017/12/31 متصرفجوادي كریمة
بالبحث العلمي

كلیة االداب واللغات مصلحة المیزانیة والمحاسبة2018/06/01 متصرفقارو محمود



األمانة العامة2018/07/01 متصرفطالش جمال

2018/12/31 متصرفمزاري آمینة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج بمدیریة الجامعة مصلحة الشھادات والمعدالت

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم 2019/11/05 متصرفسنوسي حوریة
التجاریة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفجعفر خوجة أمینة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة الوسائل والصیانة2009/03/28 متصرفمامش فضیلة

ة2019/11/01 متصرفسید أحمد  فیروز اس ة الحقوق والعلوم الس ل

ة2019/11/01 متصرفسیدي ویس  سلوى اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفإسعد فریدة

ة2019/11/01 متصرفدرول فاطمة زھرة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01 متصرفمزیاني فتیحة

ة الجامعة2019/11/01 متصرفشكار زولیخة مدي م العام  مكتب التنظ

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفبوقداد الطاوس

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفبلحجر فاطمة الزھراء

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفمزاني سمیة

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفبوعیشة سعاد

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرففارھي حسینة

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفحجوج فریدة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01 متصرفمتیجي ربیع

ة2019/11/01 متصرفبن یوسف حكیمة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

ة2019/11/01 متصرفلعجال فوزیة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفبوشناب فریدة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة2019/11/01 متصرفبلغالي فریدة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01 متصرفحلوات نسیمة

ة الجامعة2019/11/01 متصرفقالیة رضا مدي ة  لجنة الخدمات اإلجتماع

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفرفسي ربیعة

ة2019/11/01 متصرفعباد رزیقة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

ة2019/11/01 متصرفمسلم زكیة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفشریقي نصیرة

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفرزقان تسعدیت

ة2019/11/01 متصرفمعیز زھیرة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

ة2019/11/01 متصرفبن یوسف عائشة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفعباس نادیة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01 متصرفالعمري آمینة

كلیة االداب واللغات2019/11/01 متصرفشرفي فھیمة

ة2019/11/01 متصرفبشار أحالم مكتب النقا



ة2019/11/01 متصرفھمال فتیحة اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2021/10/06 متصرفمبارك سارة

كلیة االداب واللغات2021/10/06 متصرفحدیوش عزیزة

ة2021/10/06 متصرفقطاف سعاد اس ة الحقوق والعلوم الس ل

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2021/10/06 متصرفموالھوم كمیلیا

2014/12/24مترجم ترجمانبشكیر مسعودة

نیابة رئاسة الجامعة المكلف بالعالقات الخارجیة والتعاون 
والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة بمدیریة الجامعة  

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 02 في اإلعالم اآلليحمیـش فرید
التدریس

مصلحة المستخدمین األساتذة بمدیریة الجامعة2016/11/09مساعد مھندس مستوى 02 في اإلعالم اآلليرشام وردیـة

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة واالدب 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 02 في اإلعالم اآلليباشــا سعدة
العربي

كلیة االداب واللغات2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليدوان مجید

2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليأكساس سعید
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج بمدیریة الجامعة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة مابعد 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليمرابطي سمیة
التدرج والبحث العلمي

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة الوسائل والصیانة2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليبوعلي كریم

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة التدریس (مركز 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليقري محمد
الحسابات)

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليبلقاسمي كاھنة
التدریس

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 من اإلحصائیاتقاسیمي  سعیدة
الفرنسیة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2016/11/09مساعد متصرفخیري فاطمة الزھرة
اإلحصائیات

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة المیزانیة 2016/11/09مساعد متصرفجاب هللا خلیـدة
والمحاسبة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2016/11/09مساعد متصرفتسامر توفـیق
(مصلحة مراقبة التسییر والصفقات)

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2016/11/09مساعد متصرفرزیق زھـرة
المیزانیة والمحاسبة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2016/11/09مساعد متصرفبوعود كھینة
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

المدیریة الفرعیة للمحاسبة والمالیة (مكتب الخدمات 2016/11/09مساعد متصرفسعیدي مصطفى
االجتماعیة) بمدیریة الجامعة

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة مكلفة 2016/11/09مساعد متصرفعباس فریدة
بالعقود

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة مصلحة 2016/11/09مساعد متصرفمردود عبد الرزاق
الصیانة

كلیة الحقـوق والعـلـوم السیاسیـة قسم القانو الخاص2016/11/09مساعد متصرفمـداح المیـة

كلیة الحقــوق والعلــوم السیاسیـة مصلحـة التــدریس - 2017/01/09مساعد متصرفذیاب جفال ذھبیة
مــاستر

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة 2019/11/01مساعد متصرفجمعي جمیلة
الجامعة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2018/12/01مساعد متصرفمناصریة ظریفة
(مصلحة مراقبة التسییر والصفقات)

معھد تكنولوجیا2015/12/31متصرف رئیسيربیعي  زولیخة

معھد تكنولوجیا2015/12/31متصرف رئیسيشیبان یوقورثان

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة (أمین عام بالنیابة)2012/09/02مھندس دولة في اإلعالم اآلليبن مومن مجید

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مكتب اإلحصاء2013/04/25مھندس دولة في اإلعالم اآلليشطابي محمد



كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر اإلعالم اآللي2014/03/19مھندس دولة في اإلعالم اآلليحنیش مونیة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/12/02مھندس دولة في اإلعالم اآلليبن عباس رمیساء

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة التدریس2019/11/25مھندس دولة في اإلعالم اآلليأیت وعزوق نادیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2016/07/20مھندس دولة في اإلعالم اآلليمسلم صباح
الھندسة المیكانیكیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة المیزانیة2010/02/15مھندس دولة في اإلحصاءجلید  سھیلة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2011/08/23مھندس دولة في اإلحصاءقاسیمي كریمة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2016/11/09متصرف محللھطال نجمة

كلیة االداب واللغات مصلحة التعلیم والتقیین قسم اللغة 2016/11/09متصرف محللعباس ریمة
األمازیغیة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة الشھادات2016/11/09متصرف محللبریكي حجیلة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مكتب تسلیم الشھادات2016/11/09متصرف محللسالمي فضیلة

مكتب الوكیل المحاسب02 (القطب الجامعي)2016/11/09متصرف محللبوشلقیع  ریمة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة التدریس2016/11/09متصرف محللسعدي ربیعة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2018/12/31متصرف محللإدریسي فروجة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2020/12/31متصرف محللقطـاف شریفة
ھندسة الطرائق

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2008/01/21متصرفقاضي جمیلة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2009/03/28متصرفموسي یاسین

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم األرض مصلحة الوسائل 2010/03/01متصرفنوي   نصیرة
والصیانة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2014/03/16متصرفبودالل عزیزة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2015/08/01متصرفبن مراح لیلى

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة  مصلحة 2018/10/01 متصرفزیان محمد
المیزانیة والمحاسبة

معھد تكنولوجیا2018/12/01 متصرفبن حیمي جھیدة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة 2018/12/31 متصرفطماش أمینة
المیزانیة والمحاسبة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة البحث العلمي2018/12/31 متصرفشعبان سامیة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم األرض مصلحة الوسائل 2019/08/01 متصرفالسن حكیم
والصیانة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2019/11/01 متصرفبوشریقن مجید

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة 2020/02/19 متصرفبابوري توفیق
مصلحة البحث العلمي

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01 متصرفدرول لیندة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2019/11/01 متصرفبالل رزیقة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2019/11/01 متصرفلھواس سھام



كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01 متصرفبلحجار حیاة

كلیة االداب واللغات (قسم اللغة الثقافیة واألمازیغیة)2019/11/01 متصرفدلھوم فیزة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2021/10/06 متصرفعوادي زھرة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01 متصرففروم فزیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01 متصرفسكوم لمیاء

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01 متصرفطالي معمر جھاد

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01 متصرفجعدي علي

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2021/10/06 متصرفسید مفیدة

ا2021/10/06 متصرفقطاف بایة معهد تكنولوج

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2021/10/06 متصرفبلقاسم صونیة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2021/10/06 متصرفحیدرة صباح

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2014/11/02 وثائقي أمین محفوظاترحماني حلیمة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليمحمودیة دلیلة
الھندسة الكھربائیة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليفكرار نورة
التدریس

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليقبایلي عبد العزیر
العلوم والتكنولوجیا

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة التدریس2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليحباس تسعدیت

معھـد تكنولـوجیا مخابر اإلعالم اآللي2019/02/19مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليحمیمش نادیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليبـارك أحسـن
الھندسة المیكانیكیة

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة والثقـافـة 2016/11/09مساعد مھندس مستوى 01 في اإلعالم اآلليحمدي زھیرة
االمـازیغـیة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة التدریس2016/11/09مساعد متصرفالعوفي عزالدین

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة 2016/11/09مساعد متصرففاسي رشیدة
المتابعة

معھد تكنولوجیا مصلحة الوسائل والصیانة2016/11/09مساعد وثائقي أمین محفوظات رئیسيبلعربي شریف





التوجیــھتاریخ التوظیفالرتبةاللقب واإلسم
العـیادة2018/12/01طبیب عام رئیسي في الصحة العمومیةشیخي ناصر

العـیادة2010/12/15طبیب عام في الصحة العمومیةجرود صونیة

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ  بمدیریة 2007/12/31مھندس دولة في السكن والعمرانمدور نورة
الجامعة مصلحة متابعة برامج البناء والتجھیز

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة2010/01/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةدحموش فریدة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة 2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةعمیري سامیة
الجامعة

المكتبة المركزیة مدیر المكتبة2014/12/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى02عمـار  حمید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2017/12/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى02بومعزة رابح

المكتبة المركزیة2018/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى02واعراب مخلوف

2021/03/21منشط جامعي من المستوى الثانيبولمدایس فایزة

نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین 
االول و الثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین 

العالي في التدرج بمدیریة الجامعة مصلحة التدریس

2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولدریاس مریم
مدیریة نیابة رئاسة الجامعة المكلف بالعالقات الخارجیة 

والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة بمدیریة 
الجامعة  

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین (مصلحة الموظفیــن 2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولطایر ریمة
اإلداریـین، التقنییـن وأعـوان المصـالح) بمدیریة الجامعة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولسعیدي كریم

المدیریة الفرعیة لالنشطة العلمیة والثقافیة والریاضیة2014/03/19منشط جامعي من المستوى االولشابو كمال

كلیة االداب واللغــات2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولمداحي فیصل

كلیة االداب واللغــات2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولزیان زینب

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة التدریس (مركز 2014/12/24منشط جامعي من المستوى االولسي یوسف أسامة
الحسابات)

2014/12/28منشط جامعي من المستوى االولبوشنب فھیمة

نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین 
االول و الثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین 

العالي في التدرج بمدیریة الجامعة مصلحة التدریس

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة نائب رئیس قسم علم 2014/12/25منشط جامعي من المستوى االولایت حمود سامیة
النفس

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة الشھادات2015/12/02منشط جامعي من المستوى األولھالل ججیقة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة رئیس قسـم الشریعـة2016/12/29منشط جامعي من المستوى األولشیحاني غانیة

كلیة االداب واللغـات مصلحة الوسائل والصیانة2017/12/26منشط جامعي من المستوى االولجیلي فرید

كلیة العلـوم االقتصادیة والتجـاریة وعلـوم التسیـیر مصلحة 2019/11/05منشط جامعي من المستوى االولعامر ربیعة
نشاطات البحث

القائمة اإلسمیة للموظفین المدعوین إلنتخابات أعضاء اللجنة المتساویة األعضاء رقم (02)  
الخاصة بالموظفیــن اإلداریـیــن، التقنیـیــن وأعـــوان المصــالح

عدد المقاعد: 08 

اللجنة الثانیة (02):



كلیة االداب واللغـات2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولرشام كھینة

العیادة بالجامعة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولرزقان لیلى

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولحدید لیندة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولمعیز سمیرة

كلیة االداب واللغـات2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولدقي آمال

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولعقال نوارة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولزروقي حمید

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین مصلحة األساتذة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولالسن كریم

األمانة العامة بمدیریة الجامعة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولرابیا نوال

مكتب الوكیل المحاسب 01 بمدیریة الجامعة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولرحال وردة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولواد مرابط نادیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2021/10/06منشط جامعي من المستوى االولعیدون حسینة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2021/10/06منشط جامعي من المستوى االولزویش سمیرة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2021/10/06منشط جامعي من المستوى االولزماري فرید

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2021/10/06منشط جامعي من المستوى االولبرادعي ریمة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة الجامعة2019/11/01ملحق بالمخابر الجامعیةحلیلو راضیة

كلیة االداب واللغات2008/01/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01نجاري سامیة

كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة2009/03/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01سالمي  حفیظة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2009/03/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01إنیجل وسیلة

كلیة االداب و اللغات2009/03/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01سالمي حوریة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2010/02/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01العمري علي

المكتبة المركزیة2012/09/02ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01نمیش سامیة

كلیة االداب واللغـات2012/12/10ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01حموش محمد

المكتبة المركزیة2013/04/04ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01ناصف نصیرة

المكتبة المركزیة2015/09/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01قطاف عبد المجید

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2015/12/02ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01بلعیدي سعاد
تسییر الرصید الوثائقي

كلیة الحقـوق والعـلـوم السیاسیـة المكتبة2017/02/27ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01مبروكي عقیلة

كلیة الحقـوق والعـلـوم السیاسیـة2010/03/25ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01شریفي شریفة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المكتبة2020/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01موشن سعیدة

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ بمدیریة 2019/11/12تقني سامي في السكن والعمرانالعبــداوي سمیـر
الجامعة مصلحة متابعة برامج البناء والتجھیز

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة التوجیھ والبحث 2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةبوعقیل  كاھنة
البیبلوغرافي

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المكتبة2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةقاسمي  سمیرة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المكتبة2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةسالمي   فروجة



كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2012/09/02مساعد المكتبات الجامعیةزیـان جیاللي
تسییر الرصید الوثائقي

كلیة االداب واللغات المكتبة2013/04/02مساعد المكتبات الجامعیةعمارة حفیظة
المكتبة المركزیة مصلحة البحوث البیبلوغرافي2013/06/26مساعد المكتبات الجامعیةعرجون فروجة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر المكتبة2017/12/26مساعد المكتبات الجامعیةعالم سامیة
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر المكتبة2017/12/26مساعد المكتبات الجامعیةزرایق نصیرة

المكتبة المركزیة مصلحة الدوریات2017/12/26مساعد المكتبات الجامعیةمصطفاوي ھجیرة
األمانة العامة (مكتب التنظیم العام بمدیریة الجامعة)2019/11/05مساعد المكتبات الجامعیةمزین فاطیمة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة 2019/11/01تقني سامي للمخابر الجامعیةبن عكوش وسیلة
الجامعة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01تقني سامي للمخابر الجامعیةعلیلیش محمد
كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2013/09/24تقني في السكن والعمـرانطوبال معمر نور الدین

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةحدوش نصیرة
التدریس

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المكتبة2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةبورحلة عائشة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر أمانة نائب 2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةعمیروش صبرینة
العمید المكلف بالدرسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المكتبة2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةقرواز مسعودة
كلیة االداب واللغات المكتبة2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةزرقوني حكیم

2015/12/02عون تقني للمكتبات الجامعیةخالد حنان
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج بمدیریة الجامعة األرشیف

المكتبة المركزیة عون إعــارة2015/12/02عون تقني للمكتبات الجامعیةأمغار لیلة
المكتبة المركزیة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةخشفوط دلیلة
كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة المكتبة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةتقار نصیرة

2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةبلحجار كمال
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج بمدیریة الجامعة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المكتبة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةحباس ملیكة
المكتبة المركزیة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةرحماني خدیجة
العیادة (القطب الجامعي)2014/10/01طبیب عام في الصحة العمومیةمزیدي عوبة

علواش رشیدة المولودة: 
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الفیزیاء2012/09/02مھندس رئیسي للمخابر الجامعیةھیشور

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2019/10/31مھندس رئیسي للمخابر الجامعیةحماني سھام

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الھندسة المدنیة2013/04/10مھندس دولة في السكن والعمرانشالبي الویزة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2013/04/02مھندس دولة للمخابر الجامعیة تومي رشید
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الفیزیاء2010/01/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةخالد   نعیمة

كلیة العلوم و العلوم التطبیقیة مخبر الھندسة الكھربائیة2014/03/16مھندس دولة للمخابر الجامعیةمصطفاوي فاطمة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2014/03/16مھندس دولة للمخابر الجامعیةحمداش عزیز
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2015/12/02مھندس دولة للمخابر الجامعیةفادلي یسمینة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2015/12/02مھندس دولة للمخابر الجامعیةحدیوش حوریة
معھد تكنولوجیا مخبر التوازن المادي الطاقوي2015/12/02مھندس دولة للمخابر الجامعیةالعلمي فاطمة

معھد تكنولوجیا مخبر الكیمیاء على مستوى القسمین2015/12/02مھندس دولة للمخابر الجامعیةحمدي تسعدیت
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2016/12/29مھندس دولة للمخابر الجامعیةدحماني خلیدة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2016/12/29مھندس دولة للمخابر الجامعیةمیدات نوریة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2016/12/29مھندس دولة للمخابر الجامعیةدحماني نبیلة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2018/12/31مھندس دولة للمخابر الجامعیةبوعبید كاھنة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر ھندسة الطرائق2013/04/25مھندس دولة للمخابر الجامعیةخالل إسمھان
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةقالیة نسیمة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةتمساوت وردة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةعیاد سامیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةھبتون ربیحة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةبانوح غنیة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01مھندس دولة للمخابر الجامعیةجلیدي نعیمة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2017/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى02دحموش  بلقاسم
معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2014/03/16منشط جامعي من المستوى االولرماسي محمد

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة2014/12/24منشط جامعي من المستوى االولطالم سعید



كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2014/12/25منشط جامعي من المستوى االولالعربي حوریة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة 2016/12/29منشط جامعي من المستوى االولقادوش سمیة
المتابعة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولغربي یاسمینة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولقاسي یوغرطة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولعمار رقیة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولأوشن علي
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولدایخة ھناء
كلیة االداب واللغات (قسم اللغة الثقافیة واألمازیغیة)2019/11/05منشط جامعي من المستوى االولأمیر سامیة

كلیة االداب واللغات (قسم اللغة الثقافیة واألمازیغیة)2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولقطاف فاطمة الزھراء
كلیة االداب واللغات (قسم اللغة الثقافیة واألمازیغیة)2019/11/01منشط جامعي من المستوى االولبومعزة الجوھر

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2012/09/09ملحق بالمخابر الجامعیةبحار سامیة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2013/04/04ملحق بالمخابر الجامعیةفراجي روزة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2013/04/04ملحق بالمخابر الجامعیةمعقاسي نعیمة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2013/04/04ملحق بالمخابر الجامعیةلفضل موسى
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء رقم 2014/03/1603ملحق بالمخابر الجامعیةمعمر نعیمة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2014/03/16ملحق بالمخابر الجامعیةغربي فاطمة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الھندسة الكیمیائیة2016/12/01ملحق بالمخابر الجامعیةبلحاج خدیجة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2018/12/31ملحق بالمخابر الجامعیةعموش أحمد
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01ملحق بالمخابر الجامعیةضیفي عائشة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01ملحق بالمخابر الجامعیةحمداش تاسعدیت
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2021/10/06ملحق بالمخابر الجامعیةدحماني وزة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2009/03/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01بن زیتون صبرینة
معھد علوم تقنیات النشطات الریاضیة والبدنیة2009/03/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01بوسعادي إبراھیم

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2013/04/07ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01بوراوي فریدة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2014/03/16ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01فكرار سعیدة
معھد التكنولوجیا2014/10/01ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01فاھم محمد

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة المكتبة2018/12/18ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01أودیع   نورالدین
معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة المكتبة2018/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01ولباني  إبراھیم

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة المكتبة2018/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01زقان أسماء
معھد تكنولوجیا المكتبة2018/12/31ملحق بالمكتبات الجامعیة من المستوى01عزقاق كھینة
العیادة (القطب الجامعي)2017/12/01ممرض للصحة العمومیةجماح فاطیمة
معھد تكنولوجیا2005/12/21مساعد المكتبات الجامعیةكرمة    نورة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة المكتبة2007/12/31مساعد المكتبات الجامعیةعوادي  رزیقـة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة المكتبة2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةرشام    كریمة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة المكتبة2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةوعراب  غانیة

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة والثقـافـة 2009/03/01مساعد المكتبات الجامعیةلیماني   الزھراء
االمـازیغـیة

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة والثقـافـة 2009/05/23مساعد المكتبات الجامعیةدحماني  سلیمة
االمـازیغـیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة (مكتبة)2013/04/02مساعد المكتبات الجامعیةجدو لیلة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة 2013/04/02مساعد المكتبات الجامعیةشعبان شاوش عزیز
الوسائل العامة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المكتبة2013/04/02مساعد المكتبات الجامعیةعباد فتیحة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة نائب العمید 2013/04/02مساعد المكتبات الجامعیةدرموش آمال
المكلف بالبحث العلمي

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المكتبة2014/03/16مساعد المكتبات الجامعیةمشو نسیمة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2017/12/26مساعد المكتبات الجامعیةعوادي ضیف هللا

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة نائب العمید المكلف 2019/11/05مساعد المكتبات الجامعیةكبسي نوارة
بشؤون الطلبة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة قاعة السحب2019/11/05مساعد المكتبات الجامعیةشیبان بالل
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2012/09/02تقني سامي للمخابر الجامعیةروان سھام

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر ھندسة الطرائق2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةبوراس فریدة
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةبوشافع شھرزاد
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الكیمیاء2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةبلھواري نادیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر ھندسة الطرائق2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةسي العربي كریمة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةالعربي حكیمة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةمصران كریمة



كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر ھندسة الطرائق2014/03/16 تقني سامي للمخابر الجامعیةمرزوق ذھبیة
معھد تكنولوجیا مخبر ھندسة المیاه2015/12/02تقني سامي للمخابر الجامعیةبداوي سعید
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الھندسة المدنیة2015/12/28تقني سامي للمخابر الجامعیةبركان فرید

معھـد تكنولوجیا مخبر الكیمیاء على مستوى القسمین2015/12/14تقني سامي للمخابر الجامعیةالعیدي رشیدة
معھـد تكنولوجیا مخبر الكھرباء2015/12/02تقني سامي للمخابر الجامعیةلونیسي نادیة
معھد تكنولوجیا أمانة قسم الكیمیاء الصناعیة2016/12/29 تقني سامي للمخابر الجامعیةموھوس جمال
كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر الھندسة الكھربائیة2019/11/05 تقني سامي للمخابر الجامعیةقرفوف نعیمة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2019/11/05 تقني سامي للمخابر الجامعیةجواھرة مونیة
كلیة العلوم والعوم التطبیقیة2019/11/01 تقني سامي للمخابر الجامعیةألماس  نبیلة

كلیة العلوم والعوم التطبیقیة2019/11/01تقني سامي للمخابر الجامعیةعبد الرحیم لیلى

كلیة العلــوم والعلــوم التطبیقیـة مخبر الكیمیــاء رقـم 2012/09/02تقني للمخابر الجامعیةبن عقدي فریدة
05

كلیة العلــوم والعلــوم التطبیقیـة مخبر الكیمیــاء رقـم 2014/12/22تقني للمخابر الجامعیةكشكار فتیحة
03

كلیة العلــوم والعلــوم التطبیقیـة2019/11/01تقني للمخابر الجامعیةشدري معمر صبرینة
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المخبر2010/01/01معاون تقني للمخابر الجامعیةزایدي  بوعالم

معھد تكنولوجیا أمانة المدیر2016/12/07معاون تقني للمخابر الجامعیة  محمد مرابط فتیحة    
كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المكتبة2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةزویش عقیلة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض المكتبة2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةجوادي خولیفة

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة المكتبة2015/12/02عون تقني للمكتبات الجامعیةجماح شریفة

معھد تكنولوجیا أمانة قسم الكیمیاء الصناعیة2015/12/02عون تقني للمكتبات الجامعیةكسالمي كریمة
معھد تكنولوجیا المكتبة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةرحمي حكیم

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مكتبة قسم علم االجتماع 2014/12/22عون تقني للمكتبات الجامعیةبن حلیمة فتیحة
بالقطب الجامعي

معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة المكتبة2018/12/31عون تقني للمكتبات الجامعیةمشاني مسعودة





التوجیــھتاریخ التوظیفالرتبةاللقب واإلسم
المكتبة المركزیة السیكریتاریة2009/03/17ملحق رئیسي لإلدارةعمراني حسینة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2009/03/17ملحق رئیسي لإلدارةمسعود فتحي

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة2009/03/17ملحق رئیسي لإلدارةبلقاسم ربیعة

لجنة الخدمات اإلجتماعیة الجامعیة2014/12/24ملحق رئیسي لإلدارةبرقوق زروق

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2014/12/24ملحق رئیسي لإلدارةدراج توفیق
اإلحصائیات

2019/11/01ملحق رئیسي لإلدارةطوبال معمر حفیظة

نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین 
االول و الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا 

التكوین العالي في التدرج بمدیریة الجامعة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2019/11/01ملحق رئیسي لإلدارةذیاب جفال  سعیدة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة2019/11/01ملحق رئیسي لإلدارةدعبوز صلیحة

األمانة العامة بمدیریة الجامعة2019/11/01ملحق رئیسي لإلدارةدشراتي صفاء

كلیة الحقــوق والعلــوم السیاسیـة مصلحـة التــدریس - 2007/12/31ت.س في اإلعالم اآلليغربي مصطفى
مــاستر

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز 2007/12/31ت.س في اإلعالم اآلليجیــاللي زاھیة
والتعلیم عن بعد بمدیریة الجامعة(فرع الشبكات)

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلـوم التسییـر مصلحـة 2007/12/31ت.س في اإلعالم اآلليحــامق یاسین
التـدریس

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2012/09/02ت .س في اإلعالم اآلليبركان نسیمة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین (مصلحة الموظفیــن 2012/09/25ت .س في اإلعالم اآلليحمیشي سامیة
اإلداریـین، التقنییـن وأعـوان المصـالح) بمدیریة الجامعة

كلیة الحقـوق و العـلـوم السیاسیـة مصلحـة التــدریس- 2013/04/02ت .س في اإلعالم اآلليشعبان حكیم
لیسانس

مدیریة االنشطة العلمیة الریاضیة والثقافیة مكلف بتسییر 2013/05/27ت .س في اإلعالم اآلليقداش سلیم
قاعة السمعي البصري بقاعة المحضارات

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ بمدیریة الجامعة2015/04/15ت .س في اإلعالم اآلليبلطرش رفیقة (ز)یعقوبي

كلیة االداب واللغات مصلحة المیزانیة والمحاسبة2015/12/02ت .س في اإلعالم اآلليبلقاسمي كاھنة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أمانة نائب العمید2016/12/07ت .س في اإلعالم اآلليشغنان نوال

2016/12/07ت .س في اإلعالم اآلليناوي حكیم
مدیریة نیابة رئاسة الجامعة المكلف بالعالقات الخارجیة 

والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة بمدیریة 
الجامعة  

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة2018/12/31ت .س في اإلعالم اآلليأقیني دالل

لجنة الخدمات اإلجتماعیة بالجامعة2014/07/09تقني سامي في اإلحصاءسعدون عاشور

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2019/11/01مساعد وثائقي أمین محفوظاتدریبین جمیلة

القائمة اإلسمیة للموظفین المدعوین إلنتخابات أعضاء اللجنة المتساویة األعضاء رقم (03)  
الخاصة بالموظفیــن اإلداریـیــن، التقنیـیــن وأعـــوان المصــالح

اللجنة الثالثة (03):

عدد المقاعد: 08 



المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة (یكلف 2006/12/02محاسـب إداري رئیسيبحري  أرزقـي
بمھام تسییر المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة)

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة2014/03/16محاسب إداري رئیسيرزقي ناصر

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2015/04/15محاســب إداري رئیسيأودیع   أحمد
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

كلیة االداب واللغات مصلحة الوسائل والصیانة2016/01/04محاسب إداري رئیسيإدریسي أمال

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2018/12/31محاسب إداري رئیسيوالي كاھنة
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2018/12/31محاسب إداري رئیسيبوعمریة عقیلة
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2015/12/02محاسب إداري رئیسيبوقرو سھام
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة2019/11/01محاسب إداري رئیسيبوسعید  جمیلة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر أمانة نائب 2012/09/02كـاتب مدیریة رئیسيالعبداوي فاطمة الزھراء
العمید المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم 2015/04/15كـاتب مدیریة رئیسيزرقوني نصیرة
المالیة والمحاسبة

امانة لجنة السكن بمدیریة الجامعة2018/09/17كـاتب مدیریة رئیسيلیمام حفیظة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر خلیة 2014/03/17ملحق إدارةمسیلي سمیر
التربصات

مصلحة المستخدمین األساتذة بمدیریة الجامعة2014/03/16ملحق ادارةمسعودي امال

مصلحة الموظفیـن اإلداریـین، التقنییـن وأعـوان المصـالح 2016/11/01ملحق إدارةبلیلي عبد الفتاح
بمدیریة الجامعة

2019/08/01ملحق إدارةبومعزة فاطمة

نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث و 
التأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

بمدیریة الجامعة 

كلیة األداب واللغات قــاعة االنترنت2012/09/02تقني في اإلعالم اآلليعلیوات آسیا

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2012/09/02تقني في اإلعالم اآلليأودیع وسیلة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة التدریس2013/04/02تقني في اإلعالم اآلليبلقاسمي رتیبة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة التدریس (مركز 2015/12/02تقني في اإلعالم اآلليبن عربیة ماسینیسا
الحسابات)

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2015/12/02تقني في اإلعالم اآلليموساوي مصطفى

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین (مصلحة الموظفیــن 2019/02/19تقني في اإلعالم اآلليقوقام حمیدة
اإلداریـین، التقنییـن وأعـوان المصـالح) بمدیریة الجامعة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أمانة العمید2007/12/31كاتب مدیریةطـراد ذھبیـة

نیابة مدیریة التنمیة واالستشراف والتوجیھ بمدیریة 2009/12/31كاتب مدیریةكرمیة عبد الغفور
الجـامعـة السیكریتاریة

كلیة االداب واللغات أمانة رئیس قسم اللغة واالدب العــربـي2011/11/17كاتب مدیریةرحمي آسیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أمانة اآلمین العام2012/09/02كاتب مدیریةعلیوات نورة

2012/09/02كاتب مدیریةعلیان فاطمة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات و كذا التكوین العالي في 
التدرج بمدیریة الجامعة السیكریتاریة

أمانة المدیر بمدیریة الجامعة2013/09/01كاتب مدیریةنعماوي صلیحة

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین بمدیریة 2015/07/01كاتب مدیریةبلقاسمي الویزة
الجامعة

المكتبة المركزیة2015/12/02كاتب مدیریةخوریسي رینة 

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة البحث العلمي لقسم 2015/12/02كاتب مدیریةلحام كھینة 
التاریخ

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة العمیـد2015/12/02كاتب مدیریةدراج ایمان 



كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر أمانة خلیة جذع 2015/12/02كاتب مدیریةفودي عزیزة 
مشترك سنة أولى

2017/12/26كاتب مدیریةقرین كریم
نیابة رئاسة الجامعة المكلف بالعالقات الخارجیة  والتعاون 
والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمیة بمدیریة الجامعة 

السكریتاریة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر المكتبة2017/12/26كاتب مدیریةقاسمي عائشة

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة 2017/12/31كاتب مدیریةمصطفاوي رفیقة أمال
السیكریتاریة

مكتب التنظیم العام بمدیریة الجامعة2018/12/31كاتب مدیریةبوخاري حكیمة

أمانة المدیر بمدیریة الجامعة2018/12/31كاتب مدیریةبوزردة بدرة

المدیریة الفرعیة لالنشطة العلمیة والثقافیة 2019/02/13كاتب مدیریةأوجیط نسیمة
والریاضیة(سیكریتاریة) بمدیریة الجامعة

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة أمانة2019/11/05كاتب مدیریةقتال كھینة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2021/03/03كاتب مدیریةعبد الرحمان سمیرة

مصلحة المستخدمین األساتذة بمدیریة الجامعة2021/03/03كاتب مدیریةبوخلف جمیلة

مكتب التنظیم العام بمدیریة الجامعة2021/03/03كاتب مدیریةدمدوم جمیلة

كلیة االداب واللغات مصلحة الوسائل والصیانة المخزن2013/04/02  عون إدارة رئیسيشباب نعیمة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة المستخدمین2015/02/18  عون إدارة رئیسيعلیوات حمیدة

كلیة االداب واللغات2015/04/15 محاسب إداريأورحمان  لیلى

المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة بمدیریة الجامعة 2012/09/02 محاسب إداريحیـدرة دلیلة
(مصلحة المحاسبة والمیزانیة)

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مصلحة 2013/04/07 محاسب إداريبولیل ملیكة
المیزانیة والمحاسبة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة المخزن2013/06/09 محاسب إداريحباس علي

المكتبة المركزیة2016/12/07محاسب إداريمطاري وسیلة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2018/12/31محاسب إداريزویش عبد الحلیم

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة الوسائل 2019/11/05محاسب إداريبوقریة بھجة
والصیانة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/05محاسب إداريدرواز فریدة

كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة2021/10/06عون إدارةعلي محاد إسماعیل

األمـانة العامـة بمدیریة الجامعة2016/12/08كـاتبجحیش سیھام

مصلحة الموظفیــن اإلداریـین، التقنییـن وأعـوان 2016/12/08كـاتبوادفل عمریة
المصـالح  بمدیریة الجامعة (السیكریتاریة)

كلیة االداب واللغات مصلحة اإلحصائیات (مكلفة 2016/12/29كـاتبعیساوي سوھیلة
بالشھادات)

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة أمانة رئیس قسم 2012/09/02كـاتبعمار خوجة كریمة
الفلسفة

مدیریة الجامعة2019/11/01كـاتبمبارك عبد الحمید

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر2019/11/01كـاتبلعریبي عتیقة

2009/03/07  عون حفظ البیاناتزیان  الویزة

نیابة رئاسة الجامعة للتكوین العالي في الطور الثالث و 
التأھیل والبحث العلمي والتكوین العالي فیما بعد التدرج 

بمدیریة الجامعة 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أمانة مسؤول المكتبة2009/03/07عون حفظ البیاناتأورحمان أمینة شبیحة

2011/05/22عون حفظ البیاناتوعیل  حمزة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین 

االول والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین 
العالي في التدرج بمدیریة الجامعة



كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة مصلحة التدریس2012/09/02عون حفظ البیاناتأودیع   سعیدة

كلیة االداب واللغات أمانة رئیس قسم اللغة الفرنسیة2015/12/02عون حفظ البیاناتبوخیط زھرة

كلیة االداب واللغات مصلحة التدریس قسم اللغة 2015/12/02عون حفظ البیاناتقاسیمي نسرین
واألدب العربي

كلیة االداب واللغات أمانة نائب رئیس قسم اللغة 2015/12/02عون حفظ البیاناتبن خادم بھیة
واألدب العربي المكلف بالبحث العلمي

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم 2015/12/02عون حفظ البیاناتعلیوات لیلى
اإلقتصادیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة أمانة نائب العمید 2015/12/02عون حفظ البیاناتعلواش زوبیدة
المكلف بالبحث العلمي

2015/12/02عون حفظ البیاناترزاوي شامة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج السیكریتاریة

2016/12/21عون حفظ البیاناتسرور كمال
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول و 
الثاني و التكوین المتواصل و الشھادات و كذا التكوین العالي في 

التدرج األرشیف

مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم 2018/12/31عون حفظ البیاناتمحمودي سمیرة
عن بعد بمدیریة الجامعة

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر قسم علوم 2018/12/31عون حفظ البیاناتقادوش مونى
التسییر

المدیریة الفرعیة للمستخدمین والتكوین مصلحة التكوین وتحسین 2018/12/31عون حفظ البیاناتحمیدي كریمة
المستوى بمدیریة الجامعة

2021/04/15عون حفظ البیاناتمرزوق وھیبة
نیابة مدیر الجامعة المكلف بالتكوین العالي في الطورین االول 

والثاني والتكوین المتواصل والشھادات وكذا التكوین العالي في 
التدرج 

كلیة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة2019/11/01عون مكتبإیدر توفیق

كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر مكلف 2012/05/02عامل مھني خارج الصنفقواص  مرزاق
بالمخزن

المدیریة الفرعیة للوسائل والصیانة بمدیریة الجامعة المخزن2013/03/12عامل مھني خارج الصنفبوركبة إسماعیل

كلیة األداب واللغـات التنظیف2018/12/30عامل مھني من الصنف األولبن سالم ملیكة

كلیة العلوم االنسانیة واالجتماعیة قاعة السحب2018/12/30عامل مھني من الصنف األولھالل  فاتح

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2013/04/02ملحق رئیسي لإلدارةشیبان أمینة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2019/11/01ملحق رئیسي لإلدارةبلحجار حیاة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض البحث العلمي2013/04/02ت .س في اإلعالم اآلليقویزي سمیرة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة قاعة السحب2016/12/08ت .س في اإلعالم اآلليلحام كمال

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2018/12/31ت .س في اإلعالم اآلليطالب عبد النور

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2019/11/01مساعد وثائقي أمین محفوظاتقطاف رزیقة

مكتب الوكیل المحاسب02 (القطب الجامعي)2012/09/02محاسب إداري رئیسيخندریش رزیقة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة المیزانیة 2013/04/02محاسب إداري رئیسيزیرق فتیحة
والمحاسبة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض2013/04/02محاسب إداري رئیسيرابحي نبیلة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2015/12/02محاسب إداري رئیسيمعاش صالح الدین

كلیة االداب واللغات مصلحة الوسائل والصیانة2016/01/04محاسب إداري رئیسيإدریسي أمال

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2013/04/02محاسب إداري رئیسيحامد خوجة یمینة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة المیزانیة 2018/12/31محاسب إداري رئیسيأمزیل جمال
والمحاسبة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة العمید2012/09/02كـاتب مدیریة رئیسيبلقاسمي میاسة



معھد علوم تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة أمانة المدیر2013/04/02كـاتب مدیریة رئیسيعـزي  مرزوق

معھد العلوم وتقنیات النشاطـات البدنیــة نائب مدیر 2013/04/02 ملحق إدارةعروس عزالدین
مكلف باإلدارة والمالیة

معھد التكنولوجیا مصلحة الوسائل والصیانة2017/11/25ملحق إدارةسالمي كریمة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مخبر اإلعالم اآللي2019/08/01ملحق إدارةسایح سامیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة االمانة العامة2012/09/02تقني في اإلعالم اآلليمشكاك حكیمة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2014/03/16 تقني في االعالم االليمعتوق حكیمة
الریاضیات

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2014/12/31 تقني في االعالم االليخوریفي سعدیة
الھندسة المدنیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم 2019/11/05تقني في اإلعالم اآلليمصاري ثوریة
اإلعالم اآللي

معھد تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة أمانة نائب المدیر 2007/12/31كاتب مدیریةعطـوي رشیـدة
للدراسات

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة قسم الھندسة الكھربائیة2014/12/24كاتب مدیریةالعباسي سلوى

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة قسم الھندسة المیكانیكیة2016/03/23كاتب مدیریةفالك حسینة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم األرض مصلحة 2015/12/02كاتب مدیریةبادیس ھجیرة 
التعلیم والتقییم

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة رئیـس قسـم 2015/12/02كاتب مدیریةدیلمي جمیلة
البیـولـوجیـا

معھد تكنولوجیا أمانة المدیریة الفرعیة لإلدارة والمالیة2015/12/02كاتب مدیریةأمھیر حدة

كلیة العلوم و العلوم التطبیقیة أمانة قسم الریاضیات2015/12/30كاتب مدیریةبن قراب صبرینة

كلیة العلوم و العلوم التطبیقیة أمانة قسم االعالم اآللي2015/12/31كاتب مدیریةعلیوات نادیة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض قسم علوم 2019/11/05كاتب مدیریةعكریفي لیلى
الفالحة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة نائب العمید 2014/12/28  عون إدارة رئیسيبركات جمیلة
المكلف بالدراسات وشؤون الطلبة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مصلحة المستخدمین2015/02/18  عون إدارة رئیسيعلیوات حمیدة

كلیة العلـوم والعلـوم التطبیقیـة مصلحـة الـوسائل الـعامـة2012/09/25 محاسب إداريحمالوي  محمد

معھد تكنولوجیا2014/09/01 محاسب إداريسحالي مریم

مكتب الوكیل المحاسب02 (القطب الجامعي)2015/12/02 محاسب إداريبلقاسم لمیاء

معھد التكنولوجیا مصلحة المیزانىة والمحاسبة2016/04/05 محاسب إداريمسلوب كریمة

مكتب الوكیل المحاسب02 (القطب الجامعي)2018/12/31محاسب إداريفرقاني حكیمة

معھد تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة مصلحة المیزانیة 2018/12/31محاسب إداريبغدادي سعدیة
والمحاسبة

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض مصلحة المیزانیة 2019/11/05محاسب إداريناصر باي صبرینة
والمحاسبة

كلیة العلوم و العلوم التطبیقیة المخزن2019/11/05محاسب إداريبلقاسم محمد أمین

معھد تكنولوجیا مخزن المعھد2015/12/02محاسب إداريأولماس مریم

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة العمید2013/04/02كـاتبعوادي یسمینة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة نائب العمید المكلف 2013/04/02كـاتبزیان عزیزة
بالبحث العلمي

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة رئیس قسم 2016/12/08كـاتبمیلودي جمیلة
علوم الطبیعة والحیاة

معھد العلوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة2012/09/02عون حفظ البیاناتشوداني كاھنة



معھد تكنولوجیا قاعة السحب2015/12/02عون حفظ البیاناتفرج سامیة

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة أمانة قسم ھندسة 2015/12/02عون حفظ البیاناتطایبي حسینة
الطرائق

معھد تقنیات النشاطات الریاضیة والبدنیة أمانة نائب المدیر 2015/12/31عون حفظ البیاناتجیاللي نصیرة
للبحث العلمي

كلیة علوم الطبیعة والحیاة وعلوم االرض أمانة األمین العام2015/12/31عون حفظ البیاناتمدربل تسعدیت

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم العلوم 2018/12/31عون حفظ البیاناتقنزار حوریة
والتكنولوجیا

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة مصلحة التدریس في قسم الكیمیاء2018/12/31عون حفظ البیاناتجوردیخ لیلى

كلیة اآلداب واللغات (قسم اللغة الثقافیة واألمازیغیة)2016/12/07عون حفظ البیاناتعباسن نورة

معھد تكنولوجیا عون أمن بالمعھد2008/01/01عامل مھني خارج الصنفبن یوسف  كمال

كلیة العلوم والعلوم التطبیقیة2012/05/02عامل مھني خارج الصنفخـیري أحمد

كلیة علوم الطبیعة و الحیاة و علوم األرض2018/02/01عامل مھني من الصنف األولتواتي مولود
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