
 ةالشعبي الدميقراطية جلمهورية اجلزائريةا

 البحث العلميووزارة التعليم العالي 

 ةخنشل جامعة عباس لغرور

 األمانة العامة                    

 املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين

 

 

قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

 فما فوق  10الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف من   (01)رقم 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  فما فوق 10لألصناف األسالك املنتمية تضم 

  ملنيزديرة حممد   اسم ولقب مندوب القائمة:

 ( UGTAالحتاد العام للعمال اجلزائريني ) االفرع النقابي: 

 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء  تاريخ التوظيف  اإلسم واللقب  الرقم 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  متصرف  2002/ 02/ 01 لكمين وليدة  01

 كلية اآلداب واللغات  2مستوى ملحق مكتبات  2017/ 12/ 06 صكاوي محي الدين  02

 املديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين  ملحق رئيس ي لإلدارة  2014/ 06/ 22 صيد صباح  03

 الوكالة املحاسبية  مقتصد جامعي 2012/ 06/ 20 أوشن وسيلة  04

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  متصرف محلل  2013/ 10/ 02 عروف حمزة  05

 كلية اآلداب واللغات  مهندس دولة في اإلعالم آ  2009/ 03/ 02 زديرة محمد ملين 06

 املديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين  تقني سامي في اإلعالم آ  2009/ 03/ 02 جلول عبد الرحيم  07

 كلية علوم الطبيعة والحياة  متصرف  2009/ 12/ 09 ة بوزيدي منير  08

 

 

 

 



 ةالشعبي الدميقراطية جلمهورية اجلزائريةا

 البحث العلميووزارة التعليم العالي 

 ةخنشل جامعة عباس لغرور

 األمانة العامة                    

 املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين

 

 

قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

  10من أقل الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف  (02)رقم 

 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  10 أقل من لألصنافتضم األسالك املنتمية 

    بن زعيم سامي اسم ولقب مندوب القائمة:

 ( UGTAالحتاد العام للعمال اجلزائريني ) االفرع النقابي: 

 

 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء  تاريخ التوظيف  اإلسم واللقب  الرقم 

 املديرية الفرعية للمالية واملحاسبة  تقني في اإلعالم أ  2017/ 12/ 06 عرعار محمد أمين  01

 كلية العلوم والتكنولوجيا  إداري محاسب  2007/ 12/ 01 حوحة عقيلة  02

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  عون إدارة رئيس ي  2017/ 06/ 296 بن زعيم سامي  03

 املديرية الفرعية للوسائل والصيانة  2عامل منهي من الصنف  2002/ 11/ 20 منير  بودبوز  04

 اإلقتصادية كلية العلوم  كاتب مديرية  2010/ 06/ 20 غدير خالد  05

 كلية اآلداب واللغات  ملحق إدارة  2008/ 01/ 02 مباركية طارق  06

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  02سائق سيارة من الصنف  2005/ 12/ 01 محمود شخاب  07

 املديرية الفرعية للوسائل والصيانة  2عامل منهي من الصنف  2005/ 12/ 01 عنصل فيصل 08
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 البحث العلميووزارة التعليم العالي 

 ةخنشل جامعة عباس لغرور
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قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

 فما فوق  10الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف من   (01)رقم 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  فما فوق 10لألصناف تضم األسالك املنتمية 

  إيكن طارقاسم ولقب مندوب القائمة:  

 ( SNAPAP)  النقابة املستقلة ملستخدمي اإلدارةالفرع النقابي: 

 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء  تاريخ التوظيف  اإلسم واللقب  الرقم 

 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  متصرف  2013/ 10/ 02 إيكن طارق  01

 املديرية الفرعية للوسائل والصيانة  متصرف  2009/ 12/ 29 حميدي شعيب  02

 نيابة مديرية البيداغوجيا  متصرف  2012/ 02/ 12 عبد السالم فضيلة 03

 نيابة مديرية البيداغوجيا  ملحق رئيس ي لإلدارة  2003/ 12/ 10 توت ابراهيم  04

 والتكنولوجيا كلية العلوم  ملحق رئيس ي لإلدارة  2013/ 10/ 02 باديس عبد الفتاح  05

 كلية علوم الطبيعة والحياة  2ملحق مكتبات ج من املستوى  2017/ 06/ 22 مالكية الشافعي  06

 نيابة مديرية العالقات الخارجية متصرف  2019/ 10/ 01 بوطبة نجم الدين  07

 نيابة مديرية البيداغوجيا  تقني سامي في اإلعالم اآللي  2007/ 12/ 31 لحول رياض 08

 

 

 

 



 ةالشعبي الدميقراطية جلمهورية اجلزائريةا

 البحث العلميووزارة التعليم العالي 

 ةخنشل جامعة عباس لغرور

 األمانة العامة                    
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قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

  10من أقل الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف  (02)رقم 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  10 أقل من لألصنافتضم األسالك املنتمية 

    بوكحيل مرواناسم ولقب مندوب القائمة: 

 ( SNAPAP)  النقابة املستقلة ملستخدمي اإلدارةالفرع النقابي: 

 

 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء  تاريخ التوظيف  اإلسم واللقب  الرقم 

 للوسائل والصيانة املديرية الفرعية  2عامل منهي من الصنف  2002/ 11/ 20 بوكحيل مروان  01

 نيابة مديرية البيداغوجيا  تقني في اإلعالم اآللي 2016/ 03/ 27 بوطارفي فريدة  02

 كلية العلوم والتكنولوجيا  عون إدارة  2013/ 10/ 02 لغماس ي لويزة  03

 كلية اآلداب واللغات  تقني في اإلعالم اآللي 2016/ 03/ 27 حقاص نوفل 04

 نيابة مديرية البيداغوجيا  اإلعالم اآلليتقني في  2016/ 03/ 27 طير فتحي  05

 كلية العلوم والتكنولوجيا  تقني في اإلعالم اآللي 2014/ 06/ 22 بخوش شعيب  06

 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  ملحق إدارة  2019/ 10/ 01 سقني وليد  07

 

 

 

 



 ةالشعبي الدميقراطية جلمهورية اجلزائريةا

 البحث العلميووزارة التعليم العالي 

 ةخنشل جامعة عباس لغرور

 األمانة العامة                    

 املديرية الفرعية للمستخدمني والتكوين

 

 

قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

 فما فوق  10الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف من   (01)رقم 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  فما فوق 10لألصناف تضم األسالك املنتمية 

  سامر نوالاسم ولقب مندوب القائمة:  

 ( SNAPES)  النقابة الوطنية ملستخدمي التعليم العاليالفرع النقابي: 

 اإلسم واللقب  الرقم 
تاريخ  

 التوظيف 
 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء 

 ملحق رئيس ي لإلدارة  2005/ 12/ 01 سامر نوال 01
املديرية الفرعية لألنشطة العلمة والثقافية  

 والرياضية 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ملحق رئيس ي لإلدارة  2009/ 12/ 29 السعود بوزيان سعد  02

 نيابة مديرية التنمية واالستشراف  ملحق رئيس ي لإلدارة  2017/ 12/ 13 معروق زهير  03

 املديرية الفرعية للوسائل والصيانة  تقني سامي للمخابر الجامعية 2015/ 03/ 31 هزيل هالل 04

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  مقتصد جامعي 2012/ 06/ 20 بلفضل محمد  05

 2011/ 04/ 19 بن عش ي فواز  06
  1مساعد مهندس من املستوى 

 في اإلعالم آ 
 كلية العلوم والتكنولوجيا 

 نيابة مديرية البيداغوجيا  تقني سامي في اإلعالم اآللي  2017/ 12/ 13 حميدي عايدة  07

 رئيس ي لإلدارة ملحق  2009/ 12/ 29 نايلي عادل 08
املديرية الفرعية لألنشطة العلمة والثقافية  

 والرياضية 
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قائمة الموظفين المترشحين بعنوان اللجنة اإلدارية المتساوية األعضاء  

  10من أقل الخاصة باألسالك المنتمية لألصناف  (02)رقم 

 اضافيني 04+   (04أربعة ) عدد املقاعد املطلوب شغلها:  

  10 أقل من لألصنافتضم األسالك املنتمية 

    غدير رضواناسم ولقب مندوب القائمة: 

 ( SNAPES)  النقابة الوطنية ملستخدمي التعليم العاليالفرع النقابي: 

 

 الوظيفة أو المصلحة التابع لها  رتبة اإلنتماء  تاريخ التوظيف  اإلسم واللقب  الرقم 

 االجتماعي( مراسل )مكتب الضمان  عون إدارة رئيس ي  2013/ 10/ 02 بن علي عمار 01

 كاتبة مديرية  2016/ 03/ 27 عقون كنزة  02
املديرية الفرعية لألنشطة العلمة والثقافية  

 والرياضية 

 كلية العلوم والتكنولوجيا  كاتبة مديرية  2011/ 05/ 02 بوزيان نادية 03

 نيابة مديرية البيداغوجيا  ملحق إدارة  2017/ 12/ 06 بوتبينة دالل  04

 مراسل  عامل منهي خارج الصنف  2002/ 12/ 09 نوار خميس ي  05

 حضيرة السيارات  02سائق سيارة من الصنف  2005/ 12/ 01 بوشارب نور الدين  06

 / حارس جامعي رئيس ي 2004/ 12/ 28 سديرة محيو  07

 مكتب األمن الداخلي عون إدارة  2016/ 03/ 27 غدير رضوان  08

 

 

 


