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 1سطيف عضاء المجلس العلمي لجامعةأل سميةاإلقائمة ال
 

 
 رقم الصفة  اإلسم واللقب
  .1 المجلس العلمي للجامعةرئيس  جنان عبد المجيد

 ذويبي عبد المالك
التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي بالجامعة المكلف  مديرنائب 

 مابعد التدرج والبحث العلمي والتكوين العالي في
2.  

  مساهل نور الدين
 والتعاون والتنشيط واإلتصال الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية مديرنائب 

 والتظاهرات العلمية.
3.  

 اهللا داود حرز
التكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين الجامعة المكلف ب مديرنائب 

 المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج
4.  

  .5 بالتنمية واالستشراف والتوجيهنائب رئيس الجامعة المكلف  كامل نجاة
  .6 عميد كلية العلوم لوعيل العياشي
  .7 عميد كلية التكنولوجيا خرموش أحمد

  .8 عميد كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير  بلمهدي عبد الوهاب
  .9 عميد كلية علوم الطبيعة والحياة غرزولي رشيد

  .10 عميد كلية الطب لعوامري سليمان
  .11 مدير معهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض شابو موالي شارف

  .12 مدير معهد البصريات وميكانيك الدقة عواجة نور الدينبو 
  .13 رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم معوش جمال
  .14 رئيس المجلس العلمي لكلية التكنولوجيا  قالل مسعود

  .15 رئيس المجلس العلمي لكلية علوم الطبيعة والحياة زروق محمد ميهوب
  .16 رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير عماري عمار



  .17 رئيس المجلس العلمي لكلية الطب جابي فريدة
  .18 رئيس المجلس العلمي لمعهد البصريات وميكانيك الدقة فلكاوي أحمد 

  .19 رئيس المجلس العلمي لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض جميلي عبد الرزاق
  .20 مدير وحدة البحث "الفوتونيات والبصريات" توام طاهر

  .21 مدير وحدة البحث "المواد المتقدمة" حميدوش محمد
  .22 مسؤول المكتبة المركزية قطاف لخضر

  .23 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية العلوم( شرقي عبد الحميد
  .24 )2العلوم(ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية  سطيفي فاطمة

  .25 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية التكنولوجيا ( بن عاشور جعفر
  .26 )2ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية التكنولوجيا ( ناصف الساسي

  .27 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية  العلوم االقتصادية( قطاف ليلى
  .28 )2األستاذية لكلية  العلوم االقتصادية(ممثل األساتذة ذوي مصف  بورغدة حسين

  .29 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية الطب( توابتي سهام العلجة
  .30 )2ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لكلية الطب( قماش سعاد

  .31 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعهد البصريات وميكانيك الدقة ( حمودة عبد اللطيف 
  .32 )2ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعهد البصريات وميكانيك الدقة( بلخير نبيل 

  .33 )1ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض( شوقي علي
  .34 )2ألرض(اممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية لمعهد الهندسة المعمارية وعلوم  يمككبيش عبد الح  

  .35 ممثل األساتذة المحاضرين(ب) أوحيدة صورية
  .36 ممثل األساتذة المساعدين(أ) مرابط ساعد

  .37 من جامعة باتنة ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية حمودة شعبان
  .38 من جامعة بجاية ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية مداني خضير

  .39 النــانو تكنولوجيامدير مركز  محمد حاج بنيــة
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 نائب رئيس الجامعة:     
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