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الشعبية    الديموقراطية الجزائرية الجمهورية
جامعة مولود معمري تيزي وزو

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

طبيب عام  رئيس  للصحة العموميةكلية العلوم 1996/11/24سمعاني اعمر1

طبيب عام رئيسي للصحة العموميةكلية العلوم االنسانية  و االجتماعية2001/08/01ايت قاسي زكية زوجة شرفوح2

طبيب عام رئيسي للصحة العموميةكلية العلوم االنسانية  و االجتماعية2000/12/19شيخاوي  مجيد3

طبيب عام رئيسي للصحة العموميةرئاسة الجمعة2002/10/01عوينة دليلة4

طبيب عام   للصحة العموميةرئاسة الجمعة2010/12/20قرين لعربي5

ممرضة الصحة   العمومية  المتخصصكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية2005/10/08وعلي دليلة زوجة اوكوكاس 6

رئيس مهندسين في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة1994/02/01بن مومن نادية زوجة شابور7

 متصرف  مستشاركلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 1990/11/14بيالك سعيد8

 متصرف  مستشاركلية هندسة البناء 1988/03/01سماعيل غانية زوجة خندريش9

 متصرف  مستشاركلية العلوم االنسانية و االجتماعية1988/03/07سوكي مقران10

 متصرف  مستشاركلية الطب1989/02/27سوكي نادية زوجة تومي11

األعضا) ء        ) متساوية لجنة عل) ءاضعألا  ةيواستم ةنجل ى للناخبي) ءاضعألا  ةيواستم ةنجل ىلع ن اإلسمية الصن ف (        1القائمة ال) ءاضعألا  ةيواستم ةنجل ى المنتمية بالرت فنصلا ىلا ةيمتنملا ب وأكثر- 11الخاصة
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 متصرف  مستشاررئاسة الجامعة2011/08/28شبري  فريدة زوجة كاسوري12

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرف  مستشاررئاسة الجامعة1983/08/01فليسي يوسف13

 متصرف  مستشاركلية العلوم1985/12/28لعبداوي سامية14

 متصرف  مستشاركلية هندسة البناء 1985/02/02لونيس امقران15

متصرف رئيسيكلية الطب1989/12/20ادريس رشيد16

متصرف رئيسيكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2003/10/01إيدير كريمة زوجة حماز17

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2012/06/21اعريب جميلة زوجة حنيش18

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية2012/06/21إغيل علي محرز19

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2006/12/27أوسطاني نضيرة20

متصرف رئيسيكلية هندسة  البناء1991/07/06إيدير أحسن21

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2005/12/01باشا فزية زوجة شعاللي 22

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية2014/05/04بايكش فاطمة زوجة كورابة23

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2014/05/04برزان جوهر24

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2009/03/22بلقاسمي ويزة زوجة الكروم25

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية1994/09/17بناجي  فتيحة زوجة عوج26

متصرف رئيسيكلية العلوم 2001/08/01بناي باية زوجة حدادو27
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متصرف رئيسيكلية األداب و اللغات2012/06/21بوبشير اكلي28

متصرف رئيسيكلية األداب و اللغات2007/12/01بوجمعة سامية زوجة ماموني29

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية2012/06/21بوسنو فهيمة زوجة جافي30

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2014/05/04بومالة حكيمة31

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2003/12/06بومعزة المية32

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 1986/11/19تياب محمد33

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة1994/12/21جدي زجيقة زوجة دايد34

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية2004/12/29حداد خليدة زوجة لوني35

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2003/08/09حمواني محمد36

متصرف رئيسيكلية الطب1995/01/17حيروش علي37

متصرف رئيسيكلية األداب و اللغات2012/06/21دكال وسيلة38

متصرف رئيسيكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2012/06/21زياد محمد انيس39

متصرف رئيسيكلية هندسة البناء2003/12/31سوكي موسى40

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2004/12/29سيفر امينة زوجة بن فديلة41

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2012/06/21شاوشي سعيد42

متصرف رئيسيكلية هندسة البناء2001/08/01شبراك حسينة زوجة حميش43
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متصرف رئيسيكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2012/06/21شدوبة وردية زوجة ايت اعمر44

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2006/12/10شرشم سماعيل45

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2005/12/03شرفي ويزة زوجة ملياني46

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة1986/12/17شرواك نادية زوجة واليكان 47

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة1996/12/29شعاللي كريم48

متصرف رئيسيكلية هندسة البناء1994/09/15شفاعي عبد هللا49

متصرف رئيسيكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2012/06/21شلي امال زوجة نكروش50

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2014/05/04صالحي نادية زوجة القشاعي51

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 1989/12/02طالبي  عزيز52

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2012/06/21عجلوط نادية زوجة كاسل53

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية1988/09/06عشير الطاهر54

متصرف رئيسي2004/01/13عالل شريف راضية زوجة خندق 55

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2013/05/15كاتف يسمينة زوجة جودر            56

متصرف رئيسيكلية األداب و اللغات2000/12/31كحلوش نسيمة57

متصرف رئيسيكلية الهندسة الكهربائية و اإلعالم اآللي1990/09/08كهري حكيمة58

SDPF – رئاسة الجامعة
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متصرف رئيسيكلية الطب2012/06/21لراس صالح59

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2012/05/03لعمامري عقيلة 60

متصرف رئيسيكلية هندسة البناء2014/05/04لعموري كريم61

متصرف رئيسيكلية الطب1998/12/22لمهان يوسف62

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

متصرف رئيسيالمديرية الفرعية المالية و المحاسبة1998/07/11مزغران باية زوجة اعمارة63

متصرف رئيسيالمكتبة المركزية1998/12/30مصباحي فازية زوجة مزاري64

متصرف رئيسيكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير2012/06/21معلمي صفيان65

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2010/03/17مقروش يحي66

متصرف رئيسيكلية الطب2012/06/21موزارين  ويزة67

متصرف رئيسيكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي1991/07/06موساوي حورية زوجة سي يوسف68

متصرف رئيسيكلية األداب و اللغات1990/12/11موهاب سامية زوجة معـاشا69

متصرف رئيسيكلية الحقوق و العلوم السياسية2004/12/29نعار شابحة70

متصرف رئيسيكلية الطب1991/07/06نوري عقيلة71

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة1993/01/09هاروني فرحات72

متصرف رئيسيكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 1979/07/01هاروني نورة زوجة مكاشير 73

متصرف رئيسيرئاسة الجامعة2003/12/31هاشمي فتيحة 74

متصرف رئيسيكلية الطب1986/05/10هاشمي لحسن75
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 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/12/29ايت محمد وريدة76

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية هندسة البناء1996/12/29ايت نعمان فريدة77

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية علوم االقتصاد والتسيير وعلوم التجارة2007/12/05بلقايد محمد78

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2013/02/11بن زيان زهرة زوجة لعربي79

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/03/23جاب هللا زاهية 80

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2011/04/19جبار صونية81

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية الطب2004/12/01حدادو حنان زوجة بوضياف82

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2004/12/01حسيني يزيد83

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2003/12/31شرياف ذهبية 84

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/12/29صعاد غانية85

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2004/12/01عوج أزواو86

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2013/01/29قلي نورة87

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية2005/12/19كرفي مجيد88

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/03/29ماديو صبرينة زوجة كالي89

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/12/29موهوبي حسينة زوجة جمعة90

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية الحقوق والعلوم السياسية2013/02/20ونوغي باية زوجة طارق91

 مهندس رئيسي في  االعالم اآلليكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2014/05/04يوسفي وعلي92

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2016/06/01أولعربي غانية 93
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مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/10/02باندو كاتية94

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/10/02براكة وردية95

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2011/05/04بشاتن فتيحة96

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2011/04/19بلعباس صبرينة زوجة ايت رمضان97

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2011/04/19بلعيد علي98

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/11/20بن براهيم نبيلة99

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2016/05/11بن بلقاسم حجيلة زوجة أوناسي100

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية علوم االقتصاد والتسيير وعلوم التجارة2014/05/04بوخوالف صافية101

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2014/05/04بوداود رادية102

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2003/12/31حمواني نسيمة103

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2003/12/31خليفة نصيرة104

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية العلوم الزراعية والبيولوجية2013/03/17خليل صونية 105

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية األداب و اللغات2017/12/05رزوق فايزة106

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية هندسة البناء2014/05/04سي حاج محند تسعديت107

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية اآلداب واللغات1996/12/31علوان شريفة زوجة عاشور108
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مهندس دولة في االعالم اآلليكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2014/12/25فداني نادية زوجة شرقي109

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2009/02/10فرحات غنية زوجة باندو110

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2010/03/17فكان نورة زوجة  بن صافي111

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية العلوم الزراعية والبيولوجية2013/01/29قادة سليمة112

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/10/02لبيك مالحة 113

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية العلوم االقتصادية التجارية و التسير2010/03/17ماديو نبيلة114

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2003/12/31منصور جميلة115

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/10/02نصاح نصيرة116

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة2017/10/02نعمان حفيظ117

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية هندسة البناء2017/10/02واقنوني نصيرة 118

مهندس دولة في االعالم اآلليرئاسة الجامعة1996/12/24حجيلي كريمة زوجة معمر119

مهندس دولة في االعالم اآللي مصلحة الميزانية والمحاسبة2009/06/13سي طيب ناصر120

مهندس دولة في االعالم اآلليكلية العلوم2007/12/05تمادنة غنيمة زوجة بختاوي121

مهندس  رئيسي  في االحصائياتكلية العلوم2014/05/04بوزوران حميد122

مهندس دولة في االحصائياترئاسة الجامعية 2015/03/15خديم سيهام زوجة سعدون123
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وثائقي أمين المحفوظات  رئيسيكلية العلوم2014/06/02سغيالني كهينة124

كلية العلوم البيولوجية والزراعية2015/03/22ارزقي فتيحة زوجة بلحسين 125

رئاسة الجامعة2002/12/31أوكالي جميلة زوجة حاشور126

كلية اآلداب واللغات2004/12/01أوكالي فريزة زوجة بلقاسمي127

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية2019/09/01ايت محمد مخلوف128

رئاسة الجامعة2002/08/12بلعيدي حميد129

كلية العلوم2002/12/31بوجالل سكورة زوجة أفقون130

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

كلية العلوم البيولوجية والزراعية2015/03/22بودالع كريمة زوجة قادري131

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2006/12/02بوسنو مسيكة132

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية2011/04/19بوشراب سعيد133

رئاسة الجامعة1990/11/17بوماتي رشيد134

معهد العلوم التطبيقية و التكنولوجية 2019/09/01تبلوط زاهية زوجة مدوني135

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية2004/12/01جدي كهينة136

رئاسة الجامعة2007/12/05حاشور نسيمة137

رئاسة الجامعة2010/03/17حمادو سامية138

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في
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رئاسة الجامعة2004/12/01زرقاني علي139

كلية العلوم البيولوجية والزراعية2005/12/01سعدي فاتح140

كلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي1992/12/01عاشور ليلى زوجة يسلي141

كلية الطب1994/02/01عبديش فروجة142

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2004/12/01عالم غنيمة143

كلية اآلداب واللغات2009/02/10قدوار حكيمة144

كلية العلوم البيولوجية والزراعية2005/12/01ماسدوا كهينة زوجة فريك145

رئاسة الجامعة2005/12/01مايدي نسيمة146

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

كلية الطب2004/12/01مروان غالية 147

كلية هندسة البناء2002/12/31مشري عبد الناصر148

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير2011/04/19منصري فريزة زوجة عموري149

كلية العلوم2006/12/02نايت عبد الرحمان فروجة زوجة غالب150

كلية الحقوق والعلوم السياسية2006/12/02مزاير كريمة151

رئاسة الجامعة2014/11/01موالي نصيرة 152

كلية الحقوق والعلوم السياسية2010/03/17يوسفي صليحة153

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   1مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   2مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   2مساعد االعاليلآلا م في

مستو ى    مهند ىوتسم س اآللي   2مساعد االعاليلآلا م في
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محلل كلية العلوم االنسانية و االجتماعية2015/03/15بوتيش تسعديت154 متصرللحم ف

محلل رئاسة الجامعة2005/12/01بوربية بهية زوجة زرخفاوي155 متصرللحم ف

محلل كلية الحقوق و العلوم السياسية2005/12/01جمعة وسيلة زوجة تسة                        156 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم2004/12/01جودي نسيمة زوجة جودي157 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2016/05/05حسون فضيلة                            158 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2014/05/04دبوز نصيرة159 متصرللحم ف

محلل رئاسة الجامعة2016/07/19رباين نبيلة                                160 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم االنسانية و االجتماعية2017/12/03سعدو ن صبرينة زوجة حدبي161 متصرللحم ف

محلل كلية الحقوق و العلوم السياسية2014/05/04سليمان علي حمامة162 متصرللحم ف

محلل كلية  العلوم2012/05/20شابي سامية                                163 متصرللحم ف

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

محلل كلية الحقوق و العلوم السياسية2007/12/05شرقي هجيرة زوجة عشايبو164 متصرللحم ف

محلل رئاسة الجامعة2015/03/15شكدان باية165 متصرللحم ف

محلل كلية  العلوم2005/12/01صالحي كريمة زوجة هرنان          166 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2004/12/01عازم كهينة زوجة حميشة167 متصرللحم ف

محلل رئاسة الجامعة2011/02/24عزو  يسمينة168 متصرللحم ف

محلل كلية األداب و اللغات2012/06/21عميار خديجة  زوجة شريفي169 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2014/05/04كالليش مليكة170 متصرللحم ف

محلل كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2014/05/04لوقار صبرينة زوجة خالي171 متصرللحم ف
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محلل رئاسة الجامعة2007/12/05والمي فروجة                          172 متصرللحم ف

 متصرفكلية هندسة البناء2019/10/17إبقازن فطة زوجة قيدير173

 متصرفرئاسة الجامعة2012/06/21أعيفوني نصيرة زوجة سياسي174

 متصرفالمديرية الفرعية للوسائل و الصيانة2020/07/01إفرك كريمة زوجة مهدي175

 متصرفكلية  العلوم2015/03/15أكلي زاهية زوجة رافع176

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2015/03/15الولة صاليحة                              177

 متصرفكلية األداب و اللغات2017/12/03الولة كريمة زوجة نوكار178

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2015/03/15امير نبيلة زوجة سلطاني179

 متصرفكلية األداب و اللغات2016/07/03امين صافية زوجة بن شعبان180

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2016/07/13اومالل سميرة                           181

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفكلية الطب2015/03/15ايت جيدة شريفة زوجة عالق  182

 متصرفكلية األداب و اللغات2014/05/04أيت رحمان نسيمة183

 متصرفرئاسة الجامعة2015/03/15ايدير كهينة زوجة موسوني184

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي1990/11/10أيمان عقيلة زوجة مكاشير185

 متصرفكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2020/07/01براهامي نوال186

 متصرفرئاسة الجامعة2007/12/05بشهرة  كهينة187
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 متصرفكلية األداب و اللغات2017/12/03بشيري كاهينة زوجة زيتون188

 متصرفرئاسة الجامعة2016/07/03بلجودي نعيمة189

 متصرفرئاسة الجامعة2016/07/03بلحارث ليندة زوجة سي سالم190

 متصرفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2017/12/03بلحارث نسيمة191

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2017/12/03بلطرش فتحية زوجة دهري192

 متصرفكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير2016/12/20بلعواش موراد193

 متصرفكلية األداب و اللغات1988/06/08بلعيد أحسن194

 متصرفكلية األداب و اللغات2017/12/03بلقاسم بلقاسم195

 متصرفكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير1983/09/10بن ياعو محمد196

 متصرفرئاسة الجامعة2010/03/17بوتورة حكيمة زوجة عمور197

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفمعهد العلوم التطبقية و التكنولوجيا2008/12/29بودية حسينة زوجة مجقان198

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2017/12/03بودية نادية زوجة لراس199

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2012/07/02بورنين محند ارزقي 200

 متصرفرئاسة الجامعة2017/12/03بوزوران المية زوجة  عيسيو201

 متصرفرئاسة الجامعة1991/06/16بوزرد بلقاسم202
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 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية1990/11/10بوعانم زجيقة زوجة قرداش203

 متصرفرئاسة الجامعة2012/07/19بوغاري مجيد204

 متصرفمعهد العلوم التطبقية و التكنولوجيا2017/12/03بوفاتيس نورة زوجة قونان205

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2015/03/15تمحجلت حميد206

 متصرفرئاسة الجامعة2014/05/04تواتي كريمة زوجة عميود207

 متصرفرئاسة الجامعة2018/09/09تيحامونين توفيق208

شايبي   209 زوجة رشيديبياش ةجوز ة  متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2020/09/10جدار

 متصرفرئاسة الجامعة2018/09/09جعواني اغيالس210

 متصرفكلية هندسة البناء1990/12/01حاجر سامية زوجة إدريس211

 متصرفكلية العلوم االنسانية واالجتماعية2004/12/01حاجي حكيمة زوجة قبايلي 212

 متصرفرئاسة الجامعة2019/07/01حدادو غانية زوجة بومالة213

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2017/12/03حربي فطة214

 متصرفكلية الهندسة الكهربائية واالعالم االلي2007/12/05حمار نعيمة زوجة زلماط215

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2018/09/09حمايدي عبد الكريم216

 متصرفرئاسة الجامعة2015/03/15حمداد سامية217



Page 15

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2016/07/03حمرون   وزنة218

 متصرفرئاسة الجامعة2016/04/14حمرون حكيمة219

سوهيلة 220  متصرف2020/07/01حمروةليهوس ن

 متصرفكلية هندسة البناء2015/03/15حمريوي حورية زوجة عيسات221

 متصرفرئاسة الجامعة2016/05/05حمودي تسعديت زوجة شلبي222

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2019/11/01حمودي ظريفة223

 متصرفرئاسة الجامعة2016/07/03خروبيى الهام زوجة اوشان224

 متصرفكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2020/07/01خلوي غانية225

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2017/12/03خليفي نادية سي براهيم226

 متصرفكلية األداب و اللغات2015/03/15خليل جازية زوجة بن اوديع227

 متصرفكلية هندسة البناء2282016/07/03

فريزيبياش ةجوز ة 229  متصرفكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية2020/09/10دكاةزيرف ل

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2015/03/15رايب فروجة زوجة موسوس230

 متصرفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2012/05/21رفيس تسعديت231

 متصرفكلية هندسة البناء2014/05/04رمضاني سامية232

نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالدراسات ما بعد التدرج و
البحث العلمي

دخان مليكة زوجة المنصبة                       
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 متصرفكلية األداب و اللغات1990/07/10زغدود ليندة زوجة حاموتان233

 متصرفكلية  العلوم2015/03/15زغويني عقيلة زوجة كنتور234

مقديلآلا م   235 زوجة سعاد  متصرف2020/09/10زهراومدقم ةجوز داعس ي

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2016/07/10زيتوني نسيمة زوجة العكروف236

 متصرفكلية هندسة البناء1998/12/30سالم فريزة زوجة صامر237

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية1978/07/01سعدي فريد238

 متصرفرئاسة الجامعة2012/05/20سعيداني أمينة239

 متصرفرئاسة الجامعة2012/07/15سلماني حميد240

مساور    241 زوجة نسيمة  متصرفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2020/09/10سليمي

الرحماني    242 عبد زوجة أمينة  متصرفالمديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة2020/07/01سماعيل

جليل    243 زوجة كريمة  متصرفالمديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة2020/09/10سماعيل

 متصرفكلية االداب و اللغات 2020/07/01سماعيني حليمة زوجة بوليلة244

 متصرفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2015/03/15سماني صليحة زوجة حجبار245

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير2012/07/15شبراك ليندة زوجة حنون 246

 متصرفرئاسة الجامعة2019/07/01شرياف اسية247

بعد       ما بالدراسادعب ام ت المكلفة الجامعة رئاسة نيابة

العلمي    البحيملعلا ث و التدريملعلا ثحبلا و ج
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 متصرفكلية الطب2016/04/14شعالل يوغرطة كريم                   248

 متصرفكلية الطب2020/09/10صدقي نوال زوجة شتواني249

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2001/11/14ضيف فتيحة زوجة دالي 250

 متصرفرئاسة الجامعة1990/11/12طالبي عاشور251

 متصرفكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير2012/06/21عباس سعدية  زوجة مرسلي252

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2532015/03/15

 متصرفكلية العلوم2017/12/03عبدلي هناء زوجة شالح254

 متصرفكلية العلوم اإلقتصادية التجارية و التسيير2005/12/01عبلة رضوان255

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2012/06/21عتماني خليدة زوجة سعادة256

 متصرفكلية الطب2017/12/03عشير زينة257

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2012/06/21عليلوش سميرة                          258

 متصرفكلية األداب و اللغات2592016/08/04

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2020/07/01عيدر مليكة زوجة زرورو260

 متصرفكلية األداب و اللغات2004/12/01عيساوي حكيمة زوجة مادوني261

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفمعهد العلوم التطبقية و التكنولوجيا2017/12/03غدامسي ججيقة262

عبد المزيان مليكة زوجة حاليت                 
     

عمرون فاكية  زوجة  مالولي                    
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 متصرفرئاسة الجامعة1981/07/01فرحاح مسعودة زوجة أمالو 263

 متصرفاالمانة العامة2011/05/03فرحاوي أنيسة زوجة عليان264

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2017/12/03قاسيمي رزيقة265

 متصرفرئاسة الجامعة2018/09/09قاصد ادير266

وردية  267  متصرفكلية الطب2020/09/10كتا ةيدرو ب

 متصرفرئاسة الجامعة2005/12/01كحلوش نصيرة زوجة ءاريد268

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2014/05/04كالليش حميد269

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير2017/12/03كيحل فتيحة270

 متصرفكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير1979/07/09لشاني زاهية271

 متصرفكلية االداب و اللغات 2019/11/01لعزري فطة زوجة أمعزوز272

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية 2018/09/09لعزيزي رابح273

 متصرفكلية الهندسة الكهربائية واالعالم االلي2019/07/01العقون ليندة زوجة شعالل274

 متصرفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2019/11/01لعويرم نعيمة275

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي1988/11/27لفقوم نادية276

 متصرفكلية الحقوق و العلوم السياسية2017/10/02لكريمي فايزة زوجة مصطفاي277

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة
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 متصرفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2015/03/15لولي جميلة زوجة كحيل278

 متصرفكلية هندسة البناء2012/06/21لوني زهرة279

 متصرفكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير2020/07/01مباركي قاسي 280

 متصرفكلية هندسة البناء2005/12/01مديني سمير281

 متصرفرئاسة الجامعة2010/02/18مرابط سعاد282

 متصرفالمديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة2010/03/17مرابطين فازية زوجة معالوي283

 متصرفكلية األداب و اللغات2016/07/03مزيان نادية زوجة بليلي284

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2016/07/03مزيل صبرينة زوجة زقار285

 متصرف2014/05/04مفتاح صونية286

 متصرفكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2015/03/15مهوال نادية287

 متصرفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2015/03/15مهوال فازية زوجة بن كنون288

 متصرفرئاسة الجامعة2019/07/01موالي صليحة289

 متصرفكلية العلوم االنسانية و االجتماعية2012/06/21موهاب بوعالم 290

 متصرفكلية األداب و اللغات2017/12/03موهوب فطة291

 متصرفكلية الطب2016/07/03نايت اوسعادة جويدة                      292

أمينة  293 العلويلآلا م 2020/09/10نجار  متصرفكلية

diplôme – رئاسة الجامعة
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الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2012/06/21وعلي دليلة294

 متصرفرئاسة الجامعة2012/05/20وعلي رشيدة295

 متصرفرئاسة الجامعة2016/07/11يسعد باية296

 متصرفرئاسة الجامعة2012/06/21يطاغن ججيقة 297

 متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2017/12/03يوبي رابح298

مساعد متصرفرئاسة الجامعة2003/12/31إكيوان أكلي299

مساعد متصرفكلية الهندسة الكهروبائية و االعالم االلي2010/03/17أيت إسعاد جميلة زوجة بلحاجي300

مساعد متصرفكلية الحقوق والعلوم السياسية2005/12/01أيت أعمر مياسة زوجة قادري301

مساعد متصرفكلية العلوم2012/06/21بوخاري سامية زوجة موالحي 302

مساعد متصرفالمديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة2010/03/17تيغدين فريدة303

مساعد متصرفكلية هندسة البناء1997/10/01حاجم صافية  زوجة عشاب304

مساعد متصرفكلية الهندسة الكهربائية واالعالم االلي2014/05/04حازن جميلة زوجة بلغزلي305

مساعد متصرفكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2001/11/17حمودي حورية زوجة متمر306

مساعد متصرفالمديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة2010/03/17حامي حياة زوجة حمي307

مساعد متصرفكلية هندسة البناء2005/12/01خواص ويزة زوجة بلخير308

مساعد متصرفكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية2012/05/20سايب كهينة زوجة بوشراب309
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الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مساعد متصرفرئاسة الجامعة1999/12/29سقني صليحة زوجة حرار310

مساعد متصرفكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية2010/03/17سماني فاطمة زوجة شواو311

مساعد متصرفرئاسة الجامعة2001/11/14طالبي فريزة زوجة فرحان312

مساعد متصرفكلية اآلداب و اللغات2012/05/20عكروف كاهنة زوجة امجقان313

مساعد متصرفرئاسة الجامعة2005/12/01فرطان أحسن314

مساعد متصرفكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2005/12/01فريك جمال315

مساعد متصرفكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير2007/12/05مادي صليحة زوجة اوقاسي316

مساعد متصرفكلية العلوم1999/12/01منداس أعمر317

مساعد متصرفكلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية1997/03/30هرنان طاهر318

مساعد متصرفكلية هندسة البناء2012/05/20يعقوبي عزيزة319

محافظ  المكتبات الجامعيةكلية الحقوق و العلوم السياسية1996/12/31إدرنموش نبيل320

محافظ  المكتبات الجامعيةكلية العلوم االنسانية واالجتماعية1990/09/22ادير علي321

محافظ  المكتبات الجامعيةكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير1966/11/18تودافت يمينة زوجة حسناوي322

محافظ  المكتبات الجامعيةكلية الهندسة1996/12/29خيار حفيظة زوجة بوبكر 323

01منشط جامعي من المستوى كلية االداب و اللغات 2019/09/01توات مريم زوجة زميرلي 324
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2020/07/01وافي نعيمة زوجة بلقاسم325

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

2020/07/01لوداحي سميرة زوجة بوسعبة326

رئاسة الجامعة 2019/12/01بن شيخ علجية327

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2007/12/05أحمد زايد  أعمر328

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2005/12/01إدراس دليلة زوجة شريقي329

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2003/12/31أويحي رزيقة أرملة سيام330

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2007/12/05أيت عامر صليحة زوجة أيت عامر331

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2007/12/05أيراد ليندة زوجة ولد عبد السالم332

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2007/12/05بلقاسم   عبد الحميد333

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية2003/12/31بوعانم   مليكة334

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم1995/01/17بوعبد هللا   صاليحة335

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم2005/12/05بومنديل  ويزة  زوجة  مزيان336

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية هندسة البناء1992/12/06بوهراوة رشيد337

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2013/01/29تابت نادية338

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2011/07/01تواتي زهرة339

01منشط جامعي من المستوى 2مكتبة رئيسية حسناوة 

01منشط جامعي من المستوى نيلبة المديرية  - مصلحة معامالت خارجية

02منشط جامعي من المستوى 
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مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2004/12/01جلواح   فايزة  زوجة  حمداد340

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب1990/11/19حاجم زوهرة زوجة حاجم341

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2011/07/01حامق   فريزة342

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2011/07/01حمدوس  ويزة343

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب3442007/11/03

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةمركز الطباعة والصوت المرئي2006/12/02خواص دهبية زوجة درويش345

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي1992/12/01خورسي   أكلي346

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2011/07/01راحم حكيمة زوجة زيدان347

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم2013/01/29رحموني نادية زوجة شباح348

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2005/12/01سدات مليكة زوجة بلول349

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2005/12/01سعدو نعيمة زوجة سعدو350

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية1995/01/14سويبس ليندة زوجة قادري351

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و العلوم الزراعية1990/11/11شرادي جميلة352

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2003/12/31شمور مليكة زوجة بن حسين353

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2007/12/01عليوا ليلة زوجة دكال354

خندق نورة-نادية
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مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي1990/12/01أعمارة   خوخة  زوجة ملبوسي355

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم2005/12/01عمراني فريزة زوجة صانع356

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم2003/12/31كسيلي  عبد السالم357

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2011/07/01لعشبي   كمال358

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2011/07/01لعمروس   صورية  زوجة حمداد 359

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2005/12/01لونيس دليلة زوجة حامق360

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2011/07/01مرزوق   طاهر361

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2003/12/31مغالط احسن362

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب1996/12/24موفوق كريمة زوجة بركون363

مهندس رئيسي  للمخابر الجامعيةكلية الطب2007/12/05ورد ججيقة زوجة سناني364

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2017/12/03احدادن فطة زوجة يسعد365

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم الزراعية و البيولوجية2015/03/15استواتي حسيبة366

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2014/05/04استواتي ذهبية367

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2011/07/01أناريس   حميد368

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2016/06/01ايت   براهم سوهيلة369

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2007/12/05باباسي أمينة370
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مهندس دولة في المخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2011/07/01بدريسي كريمة زوجة بداد371

مهندس دولة في المخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2013/01/29برايك صليحة372

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الطب2014/05/15برقوق سميحة373

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2017/12/03بلبيض فضيلة زوجة لوناس374

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2014/05/15بن احمد فضيلة زوجة مجبر375

مهندس دولة في المخابر الجامعيةرئاسة الجامعة 2017/12/20بن شعبان طارق376

طقمودعب ام ت    377 زوجة شريفة وارتومقط ةجوز ةفيرش ث مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية9/10/2020ب) ءاضعألا  ةيواستم ةنجل ىلع ن

378
بوزمبراك فتيحة زوجة بوزار

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2019/10/01

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2014/05/15بوعرابة ليلة زوجة يوسفي379

380
بوعزوني خديجة اعزورن

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية 2017/10/02

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2017/10/02بوعزوني فاطمة زوجة ايت قانة381

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم 2013/01/29جماعي   خوخة  زوجة ولد علي382

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2017/12/03حاجم كريمة زوجة اعمر خوجة383

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم الزراعية و البيولوجية2015/03/15حدبي   مالحة384

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2016/06/01حروش نادية385
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مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2017/12/03حاسيد فطمة زوهرة386

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2017/12/03حمرون علي387

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2015/03/15خضراوي    دليلة388

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم الزراعية و البيولوجية2013/01/29دغيش كمال389

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2013/01/29رحماني سعدية زوجة شلي390

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

391
زعموم حيات زوجة ولد عبد السالم

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2019/10/01

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2014/05/15ستبل ادير392

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الطب2015/03/15سعادة وردية زوجة اوسمر393

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2017/12/03شعالل مخلوف394

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2017/12/03صالح شهيرة زوجة جمعي 395

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2014/05/04طالبي فريدة396

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2014/05/04طيب زهرة زوجة بوعزيز397

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2017/12/03عباسن دهبية زوجة ديداوي398

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2014/05/15عبد الرحماني فريدة زوجة بلحمر399

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية و الزراعية2017/12/03عبدلي اناس400
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مهندس دولة في المخابر الجامعيةرئاسة الجامعة2013/01/29عبروس حسينة401

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2003/12/31عمارة   خوجة    نادية402

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2003/12/31عيسات نادية   زوجة  طاتم 403

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2017/12/03عيلي  اونيسة404

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الطب2015/03/15قازو سعاد405

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2015/03/15قاسمي    صافية406

الرتبةالتوجيهتاريخ التوظيف   اللقب و االسمالرقم في الرتبة

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2017/12/21قاسي سلية زوجة ولد رابح407

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2007/12/05قاصد  ويزة408

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية  2017/10/02قاصدي مريم زوجة اوكسير409

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2017/12/03كفسي جميلة410

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الطب2017/12/03كوبة كنزة زوجة حداد411

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2003/12/31التب   زهية 412

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2003/12/31لعمري ليلة413

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2016/07/01لوناس   فاطمة    زوجة  لونيس414

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2015/03/15مازي   دامية    زوجة    شاوشي415
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مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم البيولوجية والعلوم الزراعية2007/12/05مرابط   محمد416

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2013/01/29معمري صباح زوجة بلقاضي417

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2014/05/15منقلتي بيالل418

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية العلوم2017/12/20مهوال صافية زوجة بابو419

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الهندسة الكهربائية واإلعالم اآللي2013/01/29نايت العربي صوراية زوجة راشك420

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية الطب2007/12/05هاليت أوريدة زوجة حاند421

مهندس دولة في المخابر الجامعيةكلية هندسة البناء2017/12/03هرميم نورة زوجة اومليل422
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ملحق للمخابر الجامعيةكلية العلوم الزراعية و البيولوجية2016/07/03حدادي   كريمة  زوجة  بن مزيان531
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 مهندس دولة في السكن و العمرانرئاسة الجامعية 2007/12/03المي فضيلة زوجة مروكي551
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 مهندس دولة في السكن و العمرانرئاسة الجامعية 2015/03/15بسعدي نوال552

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2007/12/05ابوديل علي553

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2009/01/18ايت احمد سمير554

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2009/01/18بلقاسم رشيدة زوجة بلقسام555

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2009/01/18بن اوملغار بوعالم556

مهندس معماري رئيسيرئاسة الجامعية 2006/12/23بن يحيى فريدة زوجة ايت اعمر557

مهندس معماري رئيسيرئاسة الجامعية 2005/12/01حمودى فريزة 558

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2009/03/16سوسي فروجة559

مهندس معماري رئيسيكلية هندسة البناء2007/12/01كجار علجية560

مهندس معماريكلية هندسة البناء2009/01/18زعموم محمد561

مهندس معماريكلية هندسة البناء2018/09/09كفان عبد الكريم562

مهندس معماريكلية هندسة البناء2007/12/01مرزوق محمد563
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