
 
  

  كلية علوم الطبيعة و الحياةخ�يا ضمان الجودة على مستوى 
  للكلية  قائمة ا)سمية للمسؤولين و أعضاء الخ�يا الفرعية 

  
  تاريخ التنصيب  البريد ا�لكتروني  الھاتف  الوظيفة  ا�سم  اللقب  المؤسسات

كلية علوم الطبيعة 
  والحياة

  0558066801  عميد الكلية  العيد  دھيمات
l.dehimat@umc.edu.dz 
dehimat2000@yahoo.fr 

  1984نوفمبر 01

  70 00 95 50 05  رئيس اللجنة  سامي  كابوش
Samy.kab@hotmail.com 

 
  2011أكتوبر  16

الميكروبيولوجيا مساعد رئيس قسم   دUل  عربات
  32 70 66 57 05  للبيداغوجيا

Dallelarabet@yahoo.fr 
 

  
2014اكتوبر  1  

مسؤول اختصاص ماستر بيولوجيا و مراقبة   سھام  عقيب
 0661573950  عشائر الحشرات

sihem_ent@yahoo.fr 
 

  2009جانفي  03

 تربية النحلمسؤول اختصاص ليسانس   ليندة  عيساوي
  2013أكتوبر  Linda.ask123@gmail.com  06  05 50 64 34 94 "مسول ا�نتاج في تربية النحل

مسؤول اختصاص ليسانس بيوتكنولوجيا و   كمال  كلو
  07 71 41 91 44 الجينات النباتية

Kmlkll8@gmail.com 
 

قالمة  2003ديسمبر10
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  2008ديسمبر
يقيةمسؤول اختصاص ماستر الكيمياء التطب  الحاسن  مقراني  0774.292.014 mohsenmokrani@hotmail.fr 2012 سبتمبر 23  

  
  كلية علوم الطبيعة و الحياةخ�يا ضمان الجودة على مستوى 

  ل&قسامقائمة ا)سمية للمسؤولين و أعضاء الخ�يا الفرعية  
  

  تاريخ التنصيب  البريد ا�لكتروني  الھاتف  الوظيفة  ا�سم  اللقب  المؤسسات

  قسم الميكروبيولوجيا
علم الميكولوجيا و  ماسترمسؤول اختصاص   محمد العيد  ھادي

  1977مارس  haddil@yahoo.com  01  90 75 93 74 07  بيوتكنولوجيا الفطريات

  الھام  جزار
ماستر مسؤول اختصاص 

ميكروبيولوجياالعامة و البيولوجيا الجزيئية 
  الدقيقة ل-حياء

06 62 04 77 88  mihoubi@yahoo.fr  071987 نوفمبر  



علم البيئة مسؤول اختصاص ماستر   راضية  ع.طو
  2010نوفمبرradialatou@yahoo.fr  28  96 72 55 55 05  الميكروبية

  2010أكتوبر  kboubekri@hotmail.com  25  67 47 41 98 07  مسؤول اختصاص ليسانس ميكروبيولوجيا  كريمة  بوبكري

الحيوية قسم الكيمياء 
و البيولوجيا الخلوية و 

  الجزيئية

  بن السقني
عبد 

  الرحمان
abensegueni@yahoo.fr 1978 0542.250.841  مسؤول اختصاص ليسانس كيمياء حيوية اكتوبر   

مسؤول اختصاص ليسانس البيولوجيا   فتحي  تباني
 25أكتوبر fethitebbani@gmail.com 2010 0662.213.857 الخلوية و الجزيئية

يقيةمسؤول اختصاص ماسترالكيمياء التطب  الحاسن  مقراني  0774.292.014 mohsenmokrani@hotmail.fr 2012 سبتمبر23  

فيسيولوجيا خلوية  مسؤول اختصاص ماستر  ليلى  أونيس
  2015أكتوبر leila198819@hotmail.fr 01 0557.788.535  و فيسيولوجيا ا�مراض

قسم البيولوجيا 
  التطبيقية

ل تربية النحمسؤول اختصاص ليسانس   ليندة  عيساوي
النحل"مسول ا�نتاج في تربية   94 34 64 50 05  Linda.ask123@gmail.com  06  2013أكتوبر  

ا و ماستر ميكروبيولوجيمسؤول اختصاص   أسماء  بن حمدي
  2014أكتوبر  Ben.asma5@gmail.com  01  05 40 24 54 53 النظافة ا�ستشفائية

ماستر الصناعات مسؤول اختصاص   منيرة  قارة علي
  2014أكتوبر  Kr.mounira@yahoo.fr 01 05 55 77 32 23 الحيوية ، تحليل و مراقبة

وجيا البيوتكنولمسؤول اختصاص ليسانس  أميرة  شنتلي
 2015أكتوبر  Amira.ch@windowslive.com  01 05 54 28 08 77 الميكروبية

  قسم بيولوجيا الحيوان

  2009نوفمبر  naima_benkenana@yahoo.fr 15 0790144207  بيولوجيا الكائناتليسانسمسؤول اختصاص   نعيمة  بن كنانة

بيولوجيا و مراقبة  مسؤول اختصاص ماستر  سھام  عقيب
  2009جانفي  sihem_ent@yahoo.fr 03 0661573950  عشائر الحشرات

  2006سبتمبر  ibtissem_elouar@yahoo.fr 02 0771323738  علم المناعة مسؤول اختصاص ليسانس  ابتسام  الواعر

المناعة الجزيئية  مسؤول اختصاص ماستر  صورية  طبيبل
  1983سبتمبر  sourayatebibel@yahoo.fr 0779141473  و الخلوية

قسم البيولوجيا و علم 
  البيئة النباتية

مسؤول اختصاص ماستر علم البيئة   ليلى  ساحلي
  2004جانفي Sahli2006@yahoo.fr  05  05 54 13 73 51  ا�ساسي و التطبيقي

جيا و بيولو مسؤول اختصاص ليسانس  غنية  شايب
  1999أكتوبر ghaniachaib@yahoo.fr 04  07 75 76 95 95 فيزيولوجيا النبات

  2009نوفمبر arafaazzeddine@yahoo.fr 15  05 53 83 09 54 مسؤول اختصاص ماستر حماية المحيط  عز الدين  عرفة

مسؤول اختصاص ليسانس بيوتكنولوجيا و   كمال  كلو
 Kmlkll8@gmail.com  07 71 41 91 44 الجينات النباتية
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  2008ديسمبر
  


