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مساعد مكلف مدير 
بالتعليم والشهادات 
 والتكوين المتواصل

همي  االسيد: ت  
 رضوان 

 األمين العام 

 

 لمجاد محمد  السيد        

     مكلف مدير مساعد 
 الدكتوراه  التكوين في ب

 واالبتكار وترقية المقاوالتية  

 السيد عدنان مراد 

مكلف بأنظمة مدير مساعد  
االعالم واالتصال والعالقات    

 الخارجية 

   زواغي سكندرالسيد : 

 مدير المكتبة

 السيدة: دورة حفيظة 
 

 التعليم   م.ص/ر
 والتربصات والتقييم 

 مقران أسماء
…………………….. 

 
 

 التكوين   م.ص/ ر
 األولي المتواصل أو 

 ............. 

 الشهادات  م.ص/ ر
 إخلف اسماء  

وتمويل  وا ميزانيةالرم.ص/
 نشطات البحث

 علي عيساوي 

الوسائل   م.ص/ر  
 األرشيفوالجرد و

 بودراع أحمد  

صفقات و  ال  /م.صر

 اتالتجهيز
 خندق ليندة 

النظافة   /م.ص
 صيانة الممتلكات  
 لمجد مراد 

  المستخدمينرم.ص/ 
 االساتذة 

   فضالة حياة

 المستخدمين رم.ص/
اإلداريين و التقنيين و 

 أعوان المصالح

 بوعموشة مريم  السيدة 
 

الشؤون القانونية  رم.ص/ 
 والمنازعات 
.................. 

 
 

النشاطات   م.ص/ر

  الرياضيةالثقافية و 
 ..................

... 

التكوين في الطور م.ص/ر
 الثالث 

 دريس كريمة  
…………………

……… 

 متابعة أنشطة.ص/مر

تثمين نتائجهالبحث و    
 شلي ياسمين  

 

االعالم   م.ص/ر
 واالتصال 
 ........... 

 العالقات  م.ص/ ر

 الخارجية 
 عيادي رتيبة  

/ صم.ر  

اليقظة ،االحصاء  
 ،واالستشراف 

 كياس امال 
 ..................

 ... 

و الوسائلالية ب مديرالمئنا  

بلواد صبيحة  :ةالسيد   
 

و  مدير المستخدمين والتكوين نائب
   الرياضيةالنشاطات الثقافية و 
 كوداش ليلى 

 

ركز الطبع و  مسؤول م
 السمعي البصري 

 فرع الطبعرئيس 

سعدي  
   سامية 

فرع السمعي  رئيس 
 البصري

 سي بشير حميدة  

 البهومسؤول  
 التكنولوجي 

 يحي زهرة 

مركز األنظمة و  مسؤول 
 شبكات اإلعالم و اإلتصال

 بالنيابة   شروف نصر الدين

 فرع التعليم رئيس 
 عن بعد

................. 

فرع رئيس 
 الشبكة

............... 

 النظامفرع رئيس 
................ 

والمعالجة االقتناء /م.صر  

  بوتيالرة  السيدة: 
 راضية 

 
  

السيدة:طالب  
 راظية 

 

يو لالبيب ثالبحو /م.صر
ةغرافي  

دليلة  هواللة  السيدة:   
 

 اإلستقبال و التوجيهم.ص/ر

 السيدة: منور صبرينة 
 

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

 الهيكل التنظيمي للمناصب العليا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات 

 المناجم هندسة  / رق 
 السيد:ولد حمو مالك 

 

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
سيدة شاوش دليلة  ال  التدرج   

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

 التحضيري  القسم رئيس 
 السيد: 

 سعداوي إلياس 
 

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

الهندسة الصناعية رق/    
 : نيبوش فاطمة السيدة

 

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

ن تعدي/ ال رق    
شطروب محمد   السيد:  

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر

البحث أنشطةومتابعة   
الكيمياء / الهندسة  رق  

محلبي فروجة : السيدة  

 متابعة التدريس   م.ص/ر

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

الهندسة المكانيكية  /رق  
 بلقاسمي ياسين  السيد

  
 

متابعة الدراسات م.ص/ر
 وتطوير التدرج

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

االخطار التحكم في   / رق
والبيئة الصناعية   

بن كوساس بوزيد  السيدة:  

 متابعة التدريس   م.ص/ر

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

البيئة /هندسة   رق     
السيدة:عرار  

 جازية 

 متابعة التدريس م.ص/ر

و التعليم والتقييم في    
   حجيج عبد هللا    التدرج 

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

الهندسة المدنية /  رق  
السيد: لعريبي عبد  

   هللا

 متابعة التدريس   م.ص/ر

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

اإللكترونيك   /رق     
 حدادي مراد       

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

/ اإللكتروتقني  رق     
بوغرارة كمال  السيد:  

متابعة التدريس   م.ص/  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة   

الري/  رق  
   المالكبرماد عبد 

متابعة التدريس   م.ص/ر  

و التعليم والتقييم في    
التدرج    

 

 التدرج لما بعدتكوين ال م.ص/ر
البحث أنشطةومتابعة  آللية ا/  رق      

 السيد:إلول رشيد 

 
 األقسام

 

 
 

مخالدي عبد الوهاب  السيد: المــــــــدير  

  الوهاب 

 

 

  جمال الدين  

 

 

 مديرية*
 مدير نائب

 رئيس قسم  :*رق 

 مصلحـة رئيس   : م.ص/*ر

 *المركز 
 *الفرع 

 

 المــــــــــــــدير

 رئيس حظيرة
 تهمي محمد  : سيدال

 رئيس ورشة
 بوسنة كمال: السيد

 رئيس مخزن
 ولد قاضي  السيد

 حميدالعبد  

مسؤول المصلحة 
 الداخلية 

 ..... 

االبتكار وترقية م.ص/ر
 المقاوالتية 
 .................. 

……………………
…… 

 مكتب االمن الداخلي 
 السيد بومزراق خالد   


