
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الهيكل التنظيمي
 ابراهيمي الميلي الجزائريلألساتذة الشيخ مبارك بن محمد للمدرسة العليا 

 * بوزريعة * 
 

 العليا لألساتذة مدير المدرسة

مدير مساعد مكلف 

 بالتعليم

ن والتكويوالشهادات  

  المتواصل

ليم رئيس مصلحة التع  

  قييمو التربصات و الت

رئيس مصلحة 

أو  التكوين المتواصل

 األولي 

رئيس مصلحة 

 الشهادات 

مكلف  مدير مساعد

 بالتكوين في الدكتوراه

 والبحث العلمي 

  والتطوير التكنولوجي

و االبتكار و ترقية  

 المقاوالتية 

 رئيس مصلحة التكوين

 في الطور الثالث  

رئيس مصلحة متابعة 

أنشطة البحث و تثمين 

 نتائجه

 اإلبتكار رئيس مصلحة 

 و ترقية المقاوالتية 

مدير مساعد مكلف 

بأنظمة اإلعالم 

والعالقات واالتصال 

  الخارجية

رئيس مصلحة 

  و اإلتصال اإلعالم

رئيس مصلحة 

اليقظة، اإلحصاء 

 و اإلستشراف

رئيس مصلحة 

العالقات 

 الخارجية

 األمين العام 

رئيس مصلحة  

 المستخدمين

  األساتذة

نائب مدير  

المستخدمين و التكوين 

الثقافية و  و النشاطات

   الرياضية

رئيس مصلحة 

المستخدمين اإلداريين 

و التقنيين و أعوان 

 المصالح  

 رئيس مصلحة  

الثقافية و  النشاطات

 الرياضية

نائب مدير المالية و 

 الوسائل 

رئيس مصلحة الميزانية 

و تمويل نشاطات 

 البحث 

رئيس مصلحة الصفقات 

 و التجهيزات 

رئيس مصلحة الوسائل 

 و الجرد و األرشيف 

رئيس مصلحة النظافة 

  صيانة الممتلكاتو 

 المصلح التقنية 

مركز الطبع و 

 السمعي البصري 

مركز األنظمة و 

شبكات اإلعالم و 

اإلتصال و التعليم 

المتلفز و التعليم عن 

 بعد 

 فرع الطبع

فرع السمعي 

 البصري

 فرع األنظمة

 فرع الشبكات

المتلفز و فرع التعليم 

 التعليم عن بعد 

  المكتبةمدير   القسم ئيسر

اللغة رئيس قسم 

  العربية

اللغة رئيس قسم 

  الفرنسية

اللغة رئيس قسم 

 األمازيغية

اللغة رئيس قسم 

 االنجليزية

التاريخ و رئيس قسم 

 الجغرافيا

 الفلسفةرئيس قسم 

 

مصلحة رئيس  

 المعالجة و اإلقتناء

 مصلحة رئيس

 البحوث

 البيبليوغرافية

 مصلحة رئيس

 التوجيه و اإلستقبال

كوين رئيس مصلحة الت

الطور الثالث و في 

  نشاطات البحث العلمي

 الثانيالطور      

كوين رئيس مصلحة الت

في القسم التحضيري أو 

 الثانيالطور       

كوين رئيس مصلحة الت

في القسم التحضيري أو 

 الثانيالطور       

كوين رئيس مصلحة الت

الطور الثالث و في 

 العلمينشاطات البحث 

كوين رئيس مصلحة الت

في القسم التحضيري أو 

 الثانيالطور       

كوين رئيس مصلحة الت

الطور الثالث و 

 نشاطات البحث العلمي

الشؤون  رئيس مصلحة  

 القانونية و المنازعات 


