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 القائمة االسمية للمصوتين النتخاب اعضاء اللجنة االداريةالمتساوية االعضاء لسلك الموظفين االدارين و التقنين:

 

 له التابع القسم/  المصلحة الوظيفة الرتبة التوضيف  تاريخ واللفب االسم الرقم

 األجنبية  اللغات و اآلداب قسم مصلحة رئيس مستشار متصرف 30/12/2002 زليخة قرفي 01

 واللغات اآلداب كلية عام امين رئيسي متصرف 01/08/2001 ابراهيم طاوطاو 02

  الصيانة و الوسائل مصلحة رئيس رئيسي متصرف 01/08/1982 يوسف بودماغ 03

  والتقيم التعليم مصلحة رئيس رئيسي متصرف 31/12/2002 شبيرة سماح 04

 البحت انشطة متابعة   مصلحة رئيس رئيسي متصرف 12/05/2014 نبيلة دنداني 05

 العامة األمانة /  االلي االعالم في دولة مهندس 31/12/2009 سلوى حديبي 06

 العامة األمانة /  االلي االعالم في دولة مهندس 09/01/2011 مسعودة عاشوري 07

 العامة األمانة /  االلي االعالم في دولة مهندس 01/02/2017 شفيقة بوعزيز 08

 األجنبية واللغات اآلداب قسم /  االلي االعالم في دولة مهندس 29/05/2012  نورة زروال 09
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 العربي واألدب اللغة قسم /  االلي االعالم في دولة مهندس 01/12/2015 غنية كرش 10

  والمحاسبة المالية مصلحة رئيس رئيسي جامعي مقتصد 29/05/2014 مزياني بالل 11

 الكلية مكتبة مكتبة مسؤولة ثاني مستوى الجامعية بالمكتبات ملحق 05/08/2003 اللوش عبد ليديا 12

 المستخدمين مصلحة /  العمومية للصحة نفساني عيادي 01/11/2019 لمياء حبايش 13

 العربي واالدب اللغة قسم /  العمومية للصحة نفساني عيادي 01/11/2019 حنان هللا جاب احسن 14

 والتوجيه واإلعالم اإلحصائيات مصلحة رئيس متصرف 30/12/2009 رياض فنطازي 15

 بالطلبة المتعلقة المسائل بمتابعة المكلفة العمادة نيابة مصلحة رئيس متصرف 15/12/2007 فوزية تيفوتي 16

 المستخدمين مصلحة /  متصرف 01/11/2019 احسن بالم 17

 الخارجية والعالقات التعاون مصلحة مصلحة رئيس متصرف 02/05/2012 نصيرة خطابي 18

 المستخدمين مصلحة /  متصرف 01/11/2019 لبيبة طربان 19

 األجنبية واللغات اآلداب قسم /  متصرف 01/11/2019 وفاء صويلح 20

 الخارجية والعالقات التعاون مصلحة /  متصرف 01/11/2019 عماد غربي 21

 االجنبية واللغات االداب قسم /  متصرف 01/11/2019 لبنى دوزني 22

 العربي واالدب اللغة قسم /  متصرف 01/11/2019 الهام سوامس 23

 العربي واالدب اللغة قسم /  متصرف 01/11/2019 فتيحة هللا جاب احسن 24

 العربي واالدب اللغة قسم /  متصرف 01/11/2019 نادية بلجهم 25

 المخبر /  متصرف 17/10/2021 وفاء كعبارة 26

 االجنبية واللغات االداب قسم /  متصرف 01/11/2019 ريمة بلعشية 27

 العربي واالدب اللغة قسم /  متصرف 22/02/2016 زهية فلوح يوسف 28

 التقافية النشاطات مصلحة رئيس مصلحة رئيس جامعي منشط 21/05/2014  وهيبة عليوش 29

 االجنبية واللغات االداب قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 لمياء معاوي 30

 االجنبية واللغات االداب قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 سعاد طارفة 31

 االجنبية واللغات االداب قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 شافية شايب 32

 االجنبية واللغات االداب قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 نورة عواد 33

 االجنبية واللغات االداب قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 حليمة ضيف بن 34



 العربي واالدب اللغة قسم /  جامعي منشط 01/11/2019 نسيمة معلم 35

 المجلة /  جامعي منشط 01/11/2019 سوسن رمضان 36

 العربي واالدب اللغة قسم /  جامعي منشط 13/10/2021 نعيمة قربوع 37

 المكتبة /  جامعي منشط 18/04/2022 حياة جابة 38

 المكتبة مصلحة رئيس اول مستوى الجامعية بالمكتبات ملحق 24/09/2006  فاطمة مانع 39

 المكتبة /  اول مستوى الجامعية بالمكتبات ملحق 24/01/2009 الغني عبد كامل 40

 المكتبة مصلحة رئيس اول مستوى الجامعية بالمكتبات ملحق 15/05/2014 هدى وضاح 41

 المكتبة /  اول مستوى الجامعية بالمكتبات ملحق 13/04/2014 صباح سعدي 42

 والمحاسبة المالية فرع رئيس منصرف مساعد 16/12/2012 وردة مصابح الواهم 43

 /  فرع رئيس منصرف مساعد 22/05/2011 شهيرة قيواص 44

 والمحاسبة المالية فرع رئيس منصرف مساعد 31/01/2009 سلوى زاحي 45

  التدرج مابعد مصلحة رئيس منصرف مساعد 01/06/1992 حليمة شبل 46

 االجنبية واللغات االداب قسم /  االول المستوى مهندس مساعد 30/12/2018 فريدة مجاني 47

 المكتبة /  الجامعية المكتبات مساعد 04/06/2012 ياسمينة مرابط 48

 والصيانة الوسائل فرع رئيس لالدارة رئيسي ملحق 24/05/2012 احمد صياد 49

 المستخدمين مصلحة فرع رئيس لالدارة رئيسي ملحق 16/02/2009 سهام شالبي 50

 المستخدمين مصلحة مصلحة رئيس لالدارة رئيسي ملحق 26/12/2007 الحق عبد حمراكروها 51

 االجنبية واللغات االداب قسم مصلحة رئيس لالدارة رئيسي ملحق 26/12/2007 هدى لعور علي 52

 العربي واالدب اللغة قسم مصلحة رئيس لالدارة رئيسي ملحق 04/11/2007 غنية بولخصايم 53

 العربي واالدب اللغة قسم /  لالدارة رئيسي ملحق 04/11/2007 رتيبة بومدين 54

 االجنبية واللغات االداب قسم مصلحة رئيس لالدارة رئيسي ملحق 13/11/2011 ايمان ليدوغي 55

 االجنبية واللغات االداب قسم /  لالدارة رئيسي ملحق 18/01/2011 وحيد بالم 56

 الصيانة و الوسائل /  رئيسي اداري محاسب 01/11/2019 وسيلة مهيلة 57

 العربي واالدب اللغة قسم /  الي اعالم سام تقني 24/05/2012 عزالدين يونس 58

 بالطلبة المتعلقة المسائل بمتابعة المكلفة العمادة نيابة /  الي اعالم سام تقني 28/03/2009 الدين زين قادوش 59



 المستخدمين مصلحة /  الي اعالم سام تقني 04/02/2015 سهام قروط 60

 بالطلبة المتعلقة المسائل بمتابعة المكلفة العمادة نيابة /  رئيسية مديرية كاتب 19/01/2011 فضيلة صياد 61

 العمادة /  رئيسية مديرية كاتب 30/12/2018  اسماء نارة علي 62

 االجنبية واللغات االداب قسم /  اداري ملحق 04/11/2007 سهام حربي 63

 االجنبية واللغات االداب قسم /  اداري ملحق 19/01/2010  نوال عياد 64

 الصيانة و الوسائل /  رئيسي ادارة عون 19/06/2011 صوكو هشام 65

 العربي واالدب اللغة قسم /  رئيسي ادارة عون 11/09/2011 الوهاب عبد بوالحديد 66

 العربي واالدب اللغة قسم /  رئيسي ادارة عون 02/06/1990 سليم بوقندورة 67

 االجنبية واللغات االداب قسم /  رئيسي ادارة عون 16/02/2009 فوزي العايب 68

 العربي واالدب اللغة قسم /  رئيسي ادارة عون 31/03/2015 حياة سالوي 69

 العربي واالدب اللغة قسم /   ادارة عون 15/12/2019 تونس سليني 70

 العربي واالدب اللغة قسم   ادارة عون 12/06/2011  ياسمينة لطرش 71

 العامة االمانة /   ادارة عون 29/01/2015 زهية بوكرمة 72

 /  /  مديرية كاتب 19/01/2015 صباح حضراوي 73

 العربي واالدب اللغة قسم /  مديرية كاتب 19/09/2021 سارة دربال 74

 العربي واالدب اللغة قسم /  كاتبة 01/11/2019  احالم اعراب 75

 /  /  كاتبة 12/12/2007 سعاد شريبط 76

 العربي واالدب اللغة قسم /  بيانات حفظ عون 15/12/2019 هدى بالي 77

 /  /  اداري محاسب 19/01/2015 حسين مصلوب 78

 

 

 تدون أسماؤهم تقديم طلب تسجيل في غضون ثالثة أيام من تاريخ نشر هذه القوائممالحظة: على الموظفين الذين لم 

 له التابع القسم/  المصلحة الوظيفة الرتبة التوضيف  تاريخ واللفب االسم الرقم

 الصيانة و الوسائل /  الثالث المستوى مهني عامل 13/10/2021 هاشم بوعفار 79



 

 الصيانة و الوسائل /  لمننعاقد االول المستوى مهني عامل 16/01/2011 رضوان شيكر 80

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 01/01/2011 عمار بوسيالة 81

 /  /  االول المستوى مهني عامل 16/01/2011 الحواس الكنز 82

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 19/01/2011 رابح بليل 83

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 16/01/2011 فارس بوسيالة 84

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 31/12/2008 عزو هللا جاب احسن 85

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 03/12/2009 مالك بوحوش 86

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 30/12/2009 صالح لقصير 87

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 14/10/2019 القادر عبد قنون 88

 الصيانة و الوسائل /  االول المستوى مهني عامل 14/10/2019 سليم شريم 89

 الصيانة و الوسائل /  التاني المستوى سيارة سائق 20/04/2011 صالح قدماني 90

 الصيانة و الوسائل /  خدمة عون 15/12/2020 فريدة لطرش 91
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 :والحجاب 

 

 له التابع القسم/  المصلحة الوظيفة الرتبة التوضيف  تاريخ واللفب االسم الرقم
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