
المديرة المساعدة المكلفة بالتعليم   

 والشهادات والتكوين المتواصل

 
 

 الدكتورة : جودار ذ.

 
 األمين العــــــــــام

 
 

 
 السيد. بلحاج  ع  هللا.  

 قسم التهيئة وهندســــة  
 

 الري
 

 

 .Aالدكتور. الهاشمي ع  ق

 قسم السقي وتصريف الميــاه 
 
 

 السيد. درنوني ي. 

الـــري الحضــــــري قسم  
 

 

 الدكتور. زروال 

 
 قسم التكوين التحضيـــــري

 

م.دالدكتور. بن صالح   
. 

 
 مركز الطبع 

 و السمعي البصري
 

 

مركز أنظمة و شبكات اإلعالم و اإلتصال  

 و التعليم المتلفز و التعليم عن بعد

 

 السيد . لتروس ح.
 

 البهو التكنولوجي 

 
 

ي.السيد. وير   

 
نائب مدير  المستخدمين  والتكوين 

 والنشاطات الثقافية والرياضية
 
 

 السيدة. زعباط ج.

. 

 

 وحدة الطب الوقائي
  

 

السيدة. معزوزي ح       

 رئيس مصلحة 

  العالقات الخارجية
 
 

 

 

 رئيس مصلحة

 اإلعالم واالتصال

 رئيس مصلحة 

 البحوث

الببليوغرافية   

 
 السيدة . دودوحي أ

 
 رئيس مصلحة

 االقتناء والمعالجة

 
 السيد . بساكرية ي.

 

 رئيس مصلحة اإلستقبال 

 والتوجيه
 

 السيدة. قاصب ص.

رئيس مصلحة  

 التكوين المتواصل 
 

 
 

 السيدة. ملواح  ل. 

 رئيس مصلحة  

 الشهادات

 
 السيدة . خوخي ن.

 

 رئيس مصلحة 

التعليم والتربصات 

 والتقييم

 
 السيد. وير  م .

 رئيس مصلحة  

 االبتكار وترقية المقاوالتية
 

 السيدة. جعبوب ف.ز

. 

 رئيس مصلحة 

متابعة أنشطة البحث  

 وتثمين نتائجه

 
 السيدة. شارف  م.

رئيس مصلحة التكوين في الطور 

 الثالث
 

 السيدة. رحماني م

 

 

رئيس مصلحة النشاطات الثقافية 

 والرياضية

 

رئيس مصلحة المستخدمين   

اإلداريين والتقنيين وأعوان 

 المصالح
 

 السيدة. بن عميروش ح . 

 

 رئيس مصلحة المستخدمين 

األساتذة   
 
 

 

 السيد . محمدي ر.

رئيس مصلحة الشؤون القانونية   

 والمنازعات
 

 

 السيد. سرير ع.ع.
 

 رئيس مصلحة  

 الوسائل والجرد واألرشيف

 
 

 السيد. بستامي ر. 

 رئيس مصلحة الصفقات  

 والتجهيزات

 
 السيد. باش سايس ف 

 

رئيس مصلحة الميزانية وتمويل 

 نشاطات البحث

 
 السيد. كهوب س. 

   

رئيس مصلحة النظافة وصيانة 

 الممتلكات

 
 السيدة. مقراني ي.

 

ع الطبعفر  

 

 

 السيد.  حمودة أ.

 

 فرع السمعي البصري  

 
 

 السيد. محمد علي  م.

 

 األنظمة فرع   

 

مازيغي م.ر.السيد.   

 

 فرع التعليم المتلفز و التعليم عن بعد 

 

 السيدة . باطل س.

 

 فرع الشبكات

 

.قمان أالسيد .   
 

 

 رئيس مصلحة التكوين  

 في قسم التكوين التحضيري

 

 السيد. رباحي ب.

 
 

 مجلس اإلدارة

 
 المديــــــــر 

 

 

 الدكتور. حبوش ع ح.

 رئيس المجلس العلمي

المدير المساعد  المكلف بأنظمة اإلعالم  

 واالتصال والعالقات الخارجية

 

.لبروفسور. مدي ما    

  

 

 

 
 

.لبروفسور. صالح  با  
. 

 رئيس مصلحة 

اليقظة، اإلحصاء واالستشراف   
 

 السيدة . رميد أ

 المدير المساعد المكلف بالتكوين في
 الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير 

 التكنولوجي واالبتكار وترقية  
 المقاوالتية

 مديرة المكتبة

 
 

 السيدة. طالحي ص .
 

 

 

 رئيس مصلحة 

متابعة أنشطة البحث وتثمين  

 نتائجه

 
 السيدة. شارف  م.

 
 مكتب األمن والوقاية

 

 
 

 السيد  جرود

 
 نائب مدير 

 المالية والوسائل

 
 السيدة. بدران س.      

 الدكتور. حبوش ع ح.

 الهيكـــل التنظيمــــي للمدرســة

 
رئيس مصلحة التكوين في الطور  

 الثاني بقسم الري الحضري

 

 السيد. سلماني م. 

 

 رئيس مصلحة  

  

 

 السيدة.  عايد م.


