الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ّ
قائم امكلفي بالحوكم بالجامعا
وامؤسسا والهياكل
بوزارة التعلي العالي والبحث العلمي بعنوا سن 9تة2
جوا 9تة2

امؤسس

جامع القي وا

امعهد التحضي ي للدراسا
الهندسي بالقي وا

امعهد العالي لاعامي والتص ف
بالقي وا

امعهد العالي لل ياضيا التطبيقي
وااعامي بالقي وا

امعهد العالي للفنو والح ف
بالقي وا

ت يكب الخلي

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع القي وا بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي
ااس واللق

الب يد االكت وني

الهات

ٙئي٠
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

مبڇوڅ الحنڈولي
محمٖ الحبيظ امڤله
محمٖ الصحب الشٚادڬ
وفيڄ السالم
هٖڥ امصباےي
مٚوڥ الحطاب

متصٚف ٙئي٠
متصٚف ٙئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
مهنٖ ٝأوڋ
متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام
مٖي ٚامصالح امشتڇكغ
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
ٙئي ٠مصلحغ
ٙئي ٠مصلحغ

hattab.marwa@gmail.com

عضڤ

شاٗليغ الحميٖڬ

متصٚف ٙئي٠

ٙئي ٠مصلحغ

chadlia.lahmidi@gmail.com

77 273 065

ٙئي٠

خالٖ عيادع

أستاٗ أوڋ مميڈ

كاتظ عام

khaledayada63@gmail.com

77 238 597

عضڤ

حناڗ حامٖ

محلل

hamed.hanen@hotmail.fr

77 238 597

عضڤ

ع ٜالٖين حسين

متصٚف مستشاٙ

houssein.ezzed@yahoo.fr

77 238 597

ٙئي٠

أسما الجاص

حافٴ مكتباػ

كاتظ م سسغ

jlassiasma81@gmail.com

53 589 052

عضڤ
عضڤ

نجاع بحٚوڗ
فاطمغ بڤ عاځ

متصٚف مستشاٙ
حافٴ مكتباػ

*
مٖيٚع مكتبغ

bahrounnajet@gmail.com
fatmaisig@gmail.com

96 030 301
97 282 951

عضڤ

وليٖ مهٖواني

متصٚف

*

walid.mahdouani@gmail.com

28 112 041

ٙئي٠

محمٖ صالح البڇاځ

مساعٖ للتعليږ العالي

كاتظ عام

barrakmedsalah@yahoo.fr

77 226 575

عضڤ
عضڤ

فڤٛڬ العباس
عماٙع طيمڤمي

متصٚف مستشاٙ
متصٚف مستشاٙ

كاتظ أوڋ
كاتظ معهٖ

abbassifaouzi1981@gmail.com

77 226 575
77 226 575

عضڤ

عفيفغ بن حمادڬ

كاتظ تصٚف

eau_desert@yahoo.fr

77 226 575

ٙئي٠

خٖيجغ فٚحاني

حافٴ مكتباػ

كاتظ م سسغ

khadija.farhani@yahoo.fr

77 237 806

عضڤ

حاتږ الشائظ

كاتظ تعليږ عالي وبحن علم

*

hanzaouli.mabrouk@gmail.com

77 273 061
77 273 065
77 273 065
77 273 065
77 273 065
77 273 065

m2mouelhi@yahoo.fr
charradi.sahbi@gmail.com
swafik@gmail.com
houda.mesbahi@yahoo.fr

amerbenamor59@yahoo.fr

77 237 806

امعهد العالي للفنو والح ف
بالقي وا

امعهد العالي للعلوم التطبيقي
والتكنولوجيا بالقي وا

امعهد العالي للدراسا القانوني
والسياسي بالقي وا

كلي ااداب والعلوم اانساني
بالقي وا

عضڤ

ماهٛ ٚقيٖاڗ

كاتظ تعليږ عالي وبحن علم

ٙئي٠

كٚيږ بالغاٙاػ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

عضڤ
عضڤ
عضڤ

صاب ٚعبٖ الاوڬ
خالٖ عبٖ الاوڬ
علي الٖيڤاني

متصٚف مستشاٙ
حافٴ مكتباػ
تقن أوڋ

كاتظ م سسغ
مٖي ٚمكتبغ
*

allela@gmail.com

عضڤ

وليٖ بڤعبيٖ

مساعٖ تطبيڄ وبحن ٙئي٠

*

walid.bouabid@gmail.com

ٙئي٠

من قيڈاني

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

bguizanimouna@yahoo.fr

77 235 503

عضڤ

بشيڇ السامي

كاتظ م سسغ

bachrouche123@gmail.com

77 235 503

ٙئي٠

ٙضڤاڗ النهاٙڬ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

nheri.radhwen@gmail.com

77 323 030

عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

أحمٖ السبڤعي
جميلغ التڤاتي
عايٖع الحاه مسعڤد
حميٖع ميساوڬ
وا ي البعٜاوڬ

متصٚف ٙئي٠
متصٚف مستشاٙ
مكتب
متصٚف
تقن أوڋ

كاتظ أوڋ
كاتظ م سسغ
مٖي ٚمكتبغ
*

ahmedsbouii@yahoo.fr

hamidamissaoui9@gmail.com

77 323 030
77 323 030
77 323 030
77 323 030

*

baazaoui.wafi@gmail.com

77 323 030

ٙئي٠

ٙياض العيفي

أستاٗ أوڋ فڤځ الٚتبغ

كاتظ عام

riadhelmehdi@gmail.com

76 630 939

عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

عبٖ العٜي ٜخليفي
سنيغ نصيب
الصادځ حامٖڬ
وٙدع صالحي

متصٚف مستشاٙ
تقن ٙئي٠
حافٴ مكتباػ
أخصائي نف ٦أوڋ

khelifaabdelaziz@live.fr

wardasalhi_psy@yahoo.fr

76 630 939
76 630 939
76 630 939
76 630 939

عضڤ

أماڋ أحمادڬ

ملحڄ تعليږ عالي

amel-ahmedi@yahoo.com

76 630 939

ٙئي٠

طاٙځ جابلي

متصٚف مستشاٙ

jaballitarek@yahoo.fr

76 636 260

عضڤ

خالٖ دالي

مساعٖ تطبيڄ ٙئي ٠أوڋ

dalikhaled01@gmail.com

76 636 260

عضڤ

امعهد العالي للفنو والح ف
بسيدي بو يد

كلي العلوم والتقنيا بسيدي
بو يد

zguidenmaher@yahoo.fr

77 237 806

karimelgharat@yahoo.fr

53 800 605

abdellaouisaber@gmail.com

jamilatouati5@gmail.com
aidahaj14@gmail.com

necibi.sonia@yahoo.fr

مٖي ٚمكتبغ

كاتظ م سسغ

benmohamedsidki509@gmail.com

كلي العلوم والتقنيا بسيدي
بو يد

امعهد العالي للعلوم التطبيقي
والتكنولوجيا بالقص ين

امعهد العالي للفنو والح ف
بالقص ين

امعهد العالي للدراسا التطبيقي
في اانسانيا بسبيطل

عضڤ

حٖع ٛيٖاني

متصٚف مستشاٙ

ٙئي٠

ماجٖ الحمٜاوڬ

مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ أوڋ

عضڤ

مكٚم مسعڤدڬ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

عضڤ

عبٖ الخالڄ لطيفي

متصٚف مستشاٙ

*

77 418 258

عضڤ

علي كشبڤٙڬ

متصٚف

*

77 418 258

ٙئي٠

ٙستږ القاهٚڬ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ أوڋ

عضڤ

محمٖ عما ٙعبايٖڬ

متصٚف مستشاٙ

77 472 526

عضڤ

وٙدع ال٘هب

متصٚف مستشاٙ

77 472 526

haddazidani@yahoo.fr

76 636 260

majedhamzaoui@hotmail.com

77 418 258

makrem.messaoudi2011@gmail.com

77 418 258

kahros2007@yahoo.fr

77 472 526

ٙئي٠

عما ٙعامٚڬ

أستاٗ مساعٖ

مٖيٚ

amriammar33@gmail.com

77 465 160

عضڤ
عضڤ
عضڤ

جاڋ النفطي
محمٖ فٚےي
عي ٦دبابي

issaieseah@gmail.com

عضڤ

محمٖ امحمٖڬ

أستاٗ
متصٚف للتعليږ العالي
متصٚف مستشاٙ
تقن أوڋ

كاتظ عام
مكلڀ بمصلحغ امڤاٙد البشٚيغ
مكلڀ بمصلحغ اامتحاناػ

nnafti_100@yahoo.fr

77 465 160
77 465 160
77 465 160

مكلڀ بمصلحغ اإعاميغ

mmmhamdi19@gmail.com

77 465 160

farhimedsm@yahoo.fr

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع ق طاج بعنوا سن 2019
امؤسس

ت كيب الخلي

جامع ق طاج

ٙئي٠
عضڤ
عضڤ

ناديغ امٜو۬ي
وحيٖع ّ
بڤطبغ
نڤفل العش

امدرس الوطني للمهندسي
بق طاج

امعهد الوطني للعلوم التطبيقي
والتكنولوجيا

امدرس العليا لإحصاء وتحليل
امعلوما

كلي العلوم اإقتصادي والتص ف
بنابل

أستاٗ محاضٚ
متصٚف عام
مهنٖٙ ٝئي٠

نائظ ٙئيسغ الجامعغ
كاتظ عام
مٖي ٚامصالح امشتڇكغ

wahida.boutabba@gmail.com

71745514
71748560
71749264

عضڤ

الطاه ٚالجلڤلي

متصٚف عام

مٖي ٚالش وڗ اأكاديميغ والشٚاكغ
العلميغ

tahar.jallouli@gmail.com

71745515

ٙئي٠

نجا امٚداس

متصٚف عام

كاتبغ أولګ

najlamardessi@gmail.com

71 940 775

متصٚف عام

كاتظ عام

thourayas18406@yahoo.fr

71 940 775

Ines.baatour@gmail.com

71 940 775

kais.labidi777@gmail.com

79326746

monia.zammelli@yahoo.fr

79326746

hasnaouifaten83@gmail.com

79326746

sayari.mehdi@gmail.com

71 703 829

gammoudiolfaa@gmail.com

71 703 829
71 703 829
71 703 829

rimdebbeche@yahoo.fr

71 703 829

amelbenalaya2016@gmail.com

70839440

ahmedouanna@gmail.com

70839440

mattoussimeher@gmail.com

70839440

ٙئي٠

نڤفل بالحاه ٙحڤمغ

متصٚف عام

كاتظ عام

nawfel.bhr@gmail.com

72232205

عضڤ

سنٖ ٝمحمڤد

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

sondess.mahmoud@fsegn.rnu.tn

72232205

عضڤ

ثٚيا باشا
ينا ٝبعطڤٙ

تقن

ٙئي٠

قي ٠العبيٖڬ

مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ عام

عضڤ

منيغ الٜمالي

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

عضڤ

فاتن الحسناوڬ

متصٚف

ٙئي٠

امهٖڬ الصياٙڬ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

عضڤ
عضڤ
عضڤ

ألفغ قمڤدڬ
سليږ الخليفي
الطيظ الطڤيلي

متصٚف مستشاٙ
مهنٖ ٝأوڋ
متصٚف ٙئي٠

ٙئي ٠مصلحغ
ٙئي ٠مصلحغ
ٙئي ٠مصلحغ

عضڤ

ٙيږ الٖبا١

حافٴ مكتباػ

ٙئي٠

أماڋ بنعليغ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

عضڤ

أحمٖ ونغ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

عضڤ

ماه ٚمطڤس

عضڤ
امعهد العالي لتكنولوجيا
امعلوما واإتصا بب ج السدري

ااس واللق

ال تب

الخط الوظيفي

الب يد االكت وني

الهات

متصٚف

nadiamzoughi18@yahoo.fr

e.nawfel@gmail.com

slimkhlifi1980@gmail.com
touilitayeb@yahoo.fr

كلي العلوم اإقتصادي والتص ف
بنابل

عضڤ

أمينغ الٚبڤدڬ

متصٚف ٙئي٠

مٖيٚع مكتبغ

amina.raboudi@yahoo.fr

72232205

عضڤ

سلڤڥ بن عبٖ ه

متصٚف عام

كاتظ م سسغ

.saloua.benabdallahmusacchia@gmail
com

72232205

ٙئي٠
امعهد العالي لتكنولوجيا البيئ
والعم ا والبنيا

كلي العلوم ببن ر

كلي العلوم القانوني والسياسي
وااجتماعي بتونس

امعهد العالي للعلوم التطبيقي
والتكنولوجيا ماط

امعهد العالي للغا بتونس

امعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا
البيئ بب ج السدري

كاتظ عام

عضڤ

منغ قاسم

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

emna.guesmi@isteub.u-carthage.tn

71941486

عضڤ

بسمغ البحٚڬ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

basma.bahri@isteub.u-carthage.tn

71941486

عضڤ

صحب طٚيفي

متصٚف مستشاٙ

t_sahbi@yahoo.fr

71941486

ٙئي٠

محمٖ صالح الٜعيب

متصٚف ٙئي٠

عضڤ
عضڤ

حفيظغ غ ٝٚه
فيصل الحنا٧

متصٚف عام
متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام
كاتظ أوڋ
كاتظ أوڋ

mohamedsalahzaibi@yahoo.fr

72 590 613

gharsallah.hafidha@gmail.com
hannachi.faysel@gmail.com

72 590 613
72 590 613

عضڤ

صفا الساحلي

متصٚف ٙئي٠

كاتظ م سسغ

safaboh@yahoo.fr

72 590 613

ٙئي٠

أسما غشام

أستاٗ مساعٖ

نائبغ العميٖ

aghachem@gmail.com

71766919

عضڤ
عضڤ

سنيغ امٜڬ حٚم بالنصٚ
يمينغ بلحاه

متصٚف ٙئي٠
متصٚف مستشاٙ

كاتظ عام
كاتظ م سسغ

sonia.mezzi@gmail.com
yamina.belhadj@gmail.com

71766919
71766919

عضڤ

ميا العبيٖڬ

ملحڄ داٙع

chezlami21@gmail.com

71766919

ٙئي٠

سفياڗ الٖٙيٖڬ

متصٚف ٙئي٠

dridisofiene@gmail.com

72485481

عضڤ

هٖڥ العياٙڬ

متصٚف

ayarihouda1984@gmail.com

72485481

ٙئي٠

هٖڥ بن حمادڬ

عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

ونا ٝالحفياڗ
هشام القلفاط
مع ٜالعثيم
فڤٛيغ الشملي ماّ

أستاٗ محاضٚ
أستاٗ تعليږ عالي
أستاٗ مساعٖ
متصٚف عام

ممثل عن هيكل اقتصادڬ

أني ٠الغٚبي

مٖي ٚالهياكل بااتحاد
التڤن ٦للصناعغ والتجاٙع

ٙئي٠

عماد ٙقيغ

أستاٗ تعليږ عالي

كاتظ عام

مٖيٚع

71771355

كاتظ عام

71772460
71142156
imed_regaya@yahoo.fr

امعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا
البيئ بب ج السدري

عضڤ

سنيغ ال٘وادڬ

أستاٗ م,

so.dhaoudi-hassen@laposte.net

عضڤ

حمڤدع اإمام

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

hammouda_limame@hotmail.fr

عضڤ

معتڈ العقٚبي

طالظ

ممثل الطلبغ بامجل ٠العلم

mzprivate@rocketmail.com

امؤسس

جامع منوب وامؤسسا ال اجع
لها بالنظ

الخلي

امكلفو بالحوكم بجامع منوب بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي
ااس واللق

الب يد االكت وني

الهات

ٙئي٠

ناديغ العامٚڬ

متصٚف عام

مٖيٚع الش وڗ اأكاديميغ

nediaamri@yahoo.fr

97 329 929

عضڤ

كماڋ بالحاه

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

isbst@rnu.tn

70 527 656

عضڤ

سنيغ بڤسالم

متصٚف عام

كاتظ عام

sonia.bousselmi@uma.tn

97 582 543

عضڤ

عبٖ الناص ٚالجغب

متصٚف عام

كاتظ عام

ojeghobi@yahoo.fr

98 271 245

عضڤ

الشادلي الجلڤلي
عبٖ الباسط ٛٙځ

متصٚف عام

كاتظ عام

chedli.jallouli@gmail.com

22 543 758

وجٖڬ الفٚشيش
ايماڗ ّ
الطيا٧

متصٚف عام
متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام
كاتظ عام

abdelbassetrezk@yahoo.fr
ferchichi.wajdi@yahoo.fr

97 112 189
97 031 081

متصٚف عام

كاتظ عام

imen.tayachi@uma.rnu.tn

98 546 916

عضڤ

حمٖع اليعقڤبي

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

contact@esct.rnu.tn

98 686 632

عضڤ

سميڇ الٜاٙعي

مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ عام

contact@ipsi.rnu.tn

96 149 598

عضڤ

شاك ٚساس

متصٚف عام

كاتظ عام

iscae@iscae.rnu.tn

20 261 885 // 90 257 924

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

www.essted.rnu.tn

93 161 470

عضڤ
عضڤ
عضڤ

عضڤ

سڤسن معاوڬ

امؤسس

ااس واللق

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع تونس بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي

الب يد االكت وني

الهات

جامع تونس

هٜاٙ ٙحاڋ

متصٚف عام

كاتظ أوڋ

hazarrahal@gmail.com

58 108 191

كلي العلوم اإنساني وااجتماعي بتونس

من مٖاني

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

sg.mounamadani@gmail.com

58 486 728

امعهد العالي للتص ف بتونس

محمٖ علي باڬ

متصٚف عام

كاتظ عام

medali_bey@yahoo.fr

98 471 854

امدرس الوطني العليا للمهندسي بتونس

محسن عٚفاوڬ

مساعٖ أ ف الٚتبغ

كاتظ م سسغ

mohsen.arfaoui@esstt.rnu.tn

96 332 231

امدرس العليا للعلوم ااقتصادي والتجاري

سلطاڗ الطٚابل٦

متصٚف عام

كاتظ عام

trabelsisoltane@gmail.com

26 425 976

امعهد التحضي ي للدراسا الهندسي
امعهد العالي للفنو الجميل بتونس

نڤ ٛٙامكڤٙ
من٘ ٙأحمٖ

متصٚف ٙئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ م سسغ
كاتظ عام

naourez10@gmail.com
mondherahmed6@gmail.com

95 617 777
98 429 307

امعهد العالي للدراسا التطبيقي بتونس

ابتسام البڇجي

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

ibtissem.elborjii@iseaht.rnu.tn

25 623 644

امعهد العالي للدراسا التطبيقي ب غوا

مٚاد سعيٖ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

saiid_mourad@yahoo.fr

22 201 819

امعهد التحضي ي للدراسا اأدبي بتونس

خڤلغ ماجڤٙڬ

حافٴ مكتبغ

كاتظ م سسغ

khaoula_majouri@yahoo.fr

58 083 676

امعهد العالي للموسيقى بتونس

هاج ٚحٚشاني

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

horchani.hejer@gmail.com

97 586 756

امعهد العالي لأعما بتونس

كٚيږ ال٘هب

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

karim.dhahbi@tunis-businessschool.tn

67 570 343

امعهد العالي مهن الت اث بتونس
امعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي
امعهد العالي للفن امس حي
دار امعلمي العليا

لطيفغ العبيٖڬ
نڤفل الٚحالي
نٜيهغ ّ
الهبيل
ناديغ الصياح

حافٴ مكتبغ
متصٚف عام
متصٚف ٙئي٠
متصٚف ٙئي٠

كاتظ م سسغ
كاتظ عام
كاتظ عام
كاتظ عام

labidilatifa30@yahoo.fr

21 510 331
24 287 785
98 647 826
58 305 713

rahalinaoufel@yahoo.fr
mansouri_naziha@yahoo.fr
sayahnadii@gmail.com

امؤسس

الخلي

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع جندوب بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي
ااس واللق

الهات

الب يد االكت وني

جامع جندوب

ٙئي٠
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

بٚهاڗ الٖشٚاوڬ
عادڋ مٚايٖڬ
داڋ ٙضڤاني
ٙبيع التاب۫ي
وليٖ نصيب
محمٖ ٛمٜمي
حناڗ الٚابحي
مٚواڗ خشين

متصٚف ٙئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
متصٚف ٙئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
متصٚف ٙئي٠
مهنٖٙ ٝئي٠
مهنٖ ٝأوڋ

كاتظ عام
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
كاهيغ مٖيٚ
ٙئي ٠مصلحغ

kh.marouen@gmail.com

كلي العلوم القانوني وااقتصادي
والتص ف بجندوب

ٙئي٠

ٙؤوف السٖيٚڬ

مهنٖ ٝعام

كاتظ عام

raouf.sdiri@planet.tn

20 248 824

امعهد العالي للعلوم اانساني
بجندوب

ٙئي٠

طاٙځ بن عاشڤٙ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

tarekbenachour@yahoo.fr

97 496 477

امعهد العالي للغا التطبيقي
وااعامي بباج

ٙئي٠

من٘ ٙالعبٖلي

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

mondher.abdeli@utm.rnu.tn

98 609 065

امعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباج

ٙئي٠

ف اد العابٖڬ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

fouedabdi@yahoo.fr

97 268 190

امعهد العالي للموسيقى وامس ح
بالكاف

ٙئي٠

أني ٠حمٖڬ

أستاٗ مساعٖ

مٖي ٚم سسغ

hamdianis24@yahoo.fr

95 546 227

امعهد العالي للدراسا التطبيقي
في اانسانيا بالكاف

ٙئي٠

سميڇع ولهاٛڬ

أستاٗ مساعٖ

مٖي ٚم سسغ

ouelhazisamira@yahoo.fr

98 544 696

امعهد العالي للفنو والح ف
بسليان

ٙئي٠

البشيڇ بن ثايٚ

أستاٗ مساعٖ

مٖي ٚم سسغ

bechirbenthayer@gmail.com

99 412 369

امعهد العالي لاعامي بالكاف

ٙئي٠

محمٖ ّ
حين

أستاٗ مساعٖ

مٖي ٚم سسغ

hayouni2013@gmail.com

97 297 666
78 611 300
78 611 300
78 611 300
78 611 300
78 611 300
78 611 300
78 611 300

dborhen@yahoo.fr
mraydy@gmail.com
radhouani.dalel@gmail.com
rabii.tebai@yahoo.fr
walid.nsibi@uj.rnu.tn
mohamed.zemezmi@uj.rnu.tn
hanene_rabhi@yahoo.fr

98

97297317 //
758 769

امؤسس

الخلي

جامع صفاقس

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع صفاقس بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي
ااس واللق

الب يد االكت وني

الهات

ٙئي٠
عضڤ

لطفي السامي
منيڇ الغالي

محلل ٙئي٠
متصٚف عام

كاتظ عام
مٖي ٚامصالح امشتڇكغ

mnir.ghali@gmail.com

عضڤ

نجيظ بڤثلجغ

متصٚف عام

مٖي ٚالش وڗ اأكاديميغ

nejib.bouthelja@usf.tn

74 240 678

كلي العلوم ااقتصادي والتص ف
بصفاقس

ٙئي٠

ٗاك ٚالٚباعي

متصٚف عام

كاتظ عام

dhaker.rebai@gmail.com

74 279 710

كلي العلوم بصفاقس

ٙئي٠

ٙجا ٛغٖاڗ

متصٚف عام

كاتظ عام

rajazaghden911@gmail.com

74 276 596

ٙئي٠

فٚحاػ ّ
بٚيڊ

متصٚف عام

كاتظ عام

breik.farhat@gmail.com

74 670 556

كلي الحقو بصفاقس

ٙئي٠

فتحي الشعٚڬ

مهنٖ ٝأوڋ

كاتظ عام

fathi.chaari@isetsf.rnu.tn

74 279 169

كلي الط بصفاقس

ٙئي٠

محمٖ بالحاه

حافٴ ٙئي ٠مكتباػ او
تڤثيڄ

كاتظ عام

belhaj_mohamed@yahoo.fr

74 241 538

ٙئي٠

سنٖ ٝعباٝ

حافٴ مكتباػ او تڤثيڄ

كاتظ عام

sondes.abbes@ipeis.usf.tn

74 274 862

ٙئي٠

ٙشيٖ قٚعغ

محلل مٚكٜڬ

كاتظ عام

rachidkr@gmail.com

74 279 410

امعهد العالي إدار اأعما
بصفاقس

ٙئي٠

فاطمغ بن عم ٚالكتاٙڬ

متصٚف عام

كاتظ عام

fatma.ktari@enis.rnu.tn

74 680 460

معهد الدراسا العليا التجاري
بصفاقس

ٙئي٠

علي الٚحمڤني

متصٚف عام

كاتظ عام

ali.rahmouni71@gmail.com

74 272 970

امعهد العالي للتص ف الصناعي
بصفاقس

ٙئي٠

جماڋ القل٦

محلل عام

كاتظ عام

jamel.kolsi@gmail.com

74 863 092

امدرس الوطني لالكت وني
وااتصا بصفاقس

ٙئي٠

طاٙځ كمڤڗ

متصٚف عام

كاتظ عام

kammountarak.isims@gmail.com

74 862 500

امعهد التحضي ي للدراسا
الهندسي بصفاقس

ٙئي٠

ماه ٚكٚيشاڗ

مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ عام

maher.krichen@gmail.com

74 241 733

ٙئي٠

كٚاڬ الكتاٙڬ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

karray1962.ktari@gmail.com

74 862 355

كلي اآداب والعلوم اانساني
بصفاقس

امدرس الوطني للمهندسي
بصفاقس
امدرس العليا للتجار بصفاقس

امعهد العالي لاعامي واملتيميديا
بصفاقس

lotfi.sellami@usf.tn

74 240 200
74 240 200

امعهد العالي للبيوتكنولوجيا
بصفاقس

ٙئي٠

نعماڗ كٚيشاڗ

أستاٗ أوڋ مميڈ دٙجغ
استثنائيغ

كاتظ عام

noomen.krichen@uss.rnu.tn

74 674 354

امعهد العالي للموسيقى بصفاقس

ٙئي٠

مٖيحغ امصمڤدڬ

أستاٗ أوڋ ّ
مميڈ

كاتظ عام

madiha.masmoudi@gmail.com

74 246 728

امعهد العالي للفنو والح ف
بصفاقس

ٙئي٠

حمٖع كمڤڗ

متفقٖ مٚكٜڬ

كاتظ عام

hamda.kammoun@isams.usf.tn

74 299 511

امؤسس

ااس واللق

جامع تونس اافت اضي

حاتږ اله٘يلي
عڤاطڀ بالطيب

ّ
امكلفو بالحوكم بجامع تونس اافت اضي بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تي
متصٚف عام
متصٚف ٙئي٠

مٖي ٚامصالح امشتڇكغ
كاهيغ مٖيٚ

الب يد االكت وني
hatem.hedhili@uvt.tn
awatef.bettibi2@gmail.com

الهات
71 905 227
71 905 227

ّ
امكلفو بالحوكم باإدار العام للدراسا التكنولوجي بعنوا سن 2019
الخط الوظيفي
ال تب
ااس واللق

امؤسس

الخلي

ّ
العام للدراسا
اإدار
التكنولوجي

ٙئي٠

سليږ شڤٙڥ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي ب اد

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالش قي

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي ببن ر

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي ب غوا

الب يد االكت وني

الهات

مٖي ٚعام

ٙئي٠

خميٛٙ ٠يڄ

متصٚف عام

كاتظ عام

khemais.rezig@gmail.com

71 460 100

عضڤ

جبيڇ السامي

متصٚف ٙئي٠

كاتظ أوڋ

sellamidoc@yahoo.fr

71 460 100

عضڤ

عفيفغ بڤبكٚ

حافٴ مكتباػ أو تڤثيڄ

كاتظ م سسغ

afef.a@live.fr

71 460 100

عضڤ

العيٖڬ مڤاهي

تقن ٙئي٠

كاتظ م سسغ

doudimoulahi@gmail.com

71 460 100

عضڤ

شٚيفغ محسن

ملحڄ

maram081207@hotmail.com

71 460 100

ٙئي٠

يماڗ مڤس بقلڤطي

متصٚف عام

كاتظ عام

imenmoussa72@gmail.com

71 940 322

عضڤ

نجاع القمٚڬ

حافٴ مكتباػ أو تڤثيڄ

مٖيٚع مكتبغ

najet.guemri@gmail.com

71 940 322

عضڤ

ٙوضغ الجڤين

متصٚف مستشاٙ

raoudha_jouini@gmail.com

71 940 322

عضڤ

من حامٖڬ

متصٚف ٙئي٠

mounahamdi1985@gmail.com

71 940 322

عضڤ

نظم اله٘لي

ملحڄ

nwnadhmiw@gmail.com

71 940 322

عضڤ

صالح ٛويٖڬ

ملحڄ

seboui2009@yahoo.fr

71 940 322

ٙئي٠

كماڋ القٚوڬ

حافٴ مكتباػ أو تڤثيڄ

karouikamel66@yahoo.fr

72 570 601

عضڤ

خليل مٚجاڗ

تقن ٙئي٠

عضڤ

أيمن ٙحڤمغ

متصٚف مستشاٙ

عضڤ

سهام الحنين

حافٴ ٙئي ٠مكتباػ أو
تڤثيڄ

عضڤ

مصطفى اله٘لي

متصٚف ٙئي٠

عضڤ

سفياڗ ٙحالي

كاتظ

ٙئي٠

عادڋ بلحاه حسيڗ

متصٚف مستشاٙ

عضڤ

علي بڤبكٚ

مهنٖ ٝأوڋ

كاتظ عام

72 570 601
كاتظ م سسغ

72 570 601
72 570 601

كاتظ أوڋ

كاتظ م سسغ

mostafa.hedhli2017@gmail.com

72 570 601

sersoufien@live.fr

72 570 601

finance@isetzg.rnu.tn

72 660 700

examen@isetzg.rnu.tn

72 660 700

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي ب غوا

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بسليان

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بباج

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بجندوب

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالكاف

عضڤ

صالح بن سليماڗ

متصٚف مستشاٙ

grh@isetzg.rnu.tn

72 660 700

عضڤ

وجٖڬ الحجاجي

ملحڄ

scolarite@isetzg.rnu.tn

72 660 700

عضڤ

سٚو ٙبن شهلغ

كاتظ

contact@isetzg.rnu.tn

72 660 700

ٙئي٠

منصڀ العبيٖڬ

أستاٗ أوڋ م د

كاتظ عام

monceflaabidi66@gmail.com

78 873 272

عضڤ

ألفغ الشعباني

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

olfachaabanilouati@gmail.com

78 873 272

aliferchichi4@gmail.com

78 873 272
78 873 272

عضڤ

علي الفٚشيش

عضڤ

ضحګ الٜغامي

ملحڄ
تقن أوڋ

z.douha@yahoo.fr

عضڤ

محمٖ الهادڬ الٖٙيٖڬ

متصٚف

drdhed@gmail.com

78 873 272

ٙئي٠

عادڋ وٙهاني

متصٚف ٙئي٠

adel.ouerhani@gmail.com

78 443 230

عضڤ

يماڗ دعڤثي

متصٚف مستشاٙ

noureyaimen@gmail.com

78 443 230

عضڤ

فڤٛڬ بڤسالم

متصٚف

faouzi.bousselmi@outlook.fr

78 443 230

عضڤ

عادڋ الڤ۬ٙي

تكنڤلڤجي

عضڤ

سامي وٙهاني

مساعٖ تطبيڄ أوڋ

كاتظ عام

78 443 230
كاتظ م سسغ

samiouerhani@yahoo.fr

78 443 230

ٙئي٠

نجيظ خلفاوڬ

مٖيٚ

78 620 601

عضڤ

وفا سعڤدڬ

كاتظ م سسغ

78 620 601

عضڤ

حافٴ فٚشيش

مٖي ٚالٖٙاساػ

78 620 601

عضڤ

أحمٖ ٛغٖودڬ

متصٚف مستشاٙ

78 620 601

عضڤ

سعاد عيايٖع

متصٚف مستشاٙ

78 620 601

عضڤ

كٚيمغ مناعي

حافٴ مكتباػ

78 620 601

ٙئي٠

ٙمضاڗ العثماني

أستاٗ مساعٖ

مٖيٚ

othmani_romdhane@yahoo.fr

78 238 001

عضڤ

الطاه ٚالشابي

مساعٖ تكنڤلڤجي

ّ
مكڤڗ 4C

chebbitaher@yahoo.fr

78 238 001

عضڤ

عبٖ الستا ٙاميهڤبي

مساعٖ تكنڤلڤجي

عضڤ

علي الٜيتڤني

أستاٗ مږ ف ٙ

مٖي ٚالٖٙاساػ
كاتظ أوڋ

mihoubisattar@gmail.com

78 238 001

zitouniali2406@gmail.com

78 238 001

عضڤ
عضڤ

وداد سحنڤني
سفياڗ القاسم

حافٴ مكتباػ أو تڤثيڄ
متصٚف مستشاٙ

مٖي ٚمكتبغ
كاتظ م سسغ

sahnounwided@live.fr

78 238 001
78 238 001

elguesmisoufiene@yahoo.fr

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالكاف
عضڤ

سٚو ٙالجبالي
عادڋ النفٜاوڬ

عامل صنڀ 5

عضڤ

عبٖ السام الڤساتي

تقن عاميغ

oueslati.abdessalem@yahoo.fr

عضڤ

عڤاطڀ بن حٚاث

متصٚف مستشاٙ

benharrath-iset@hotmail.fr

78 238 001

عضڤ

سعيٖع امحمٖڬ

متصٚف مستشاٙ

mhamdi_saida@hotmail.fr

78 238 001

ٙئي٠

أسما بن ٛهٚع كٚيږ

متصٚف عام

asmabenzahra@gmail.com

72 220 043

عضڤ

فاطمغ نا٧

متصٚف مستشاٙ

fatmanachi@hotmail.com

72 220 043

عضڤ

اليا ٝالعبڇڬ

محاض ٚتكنڤلڤجي

elyes.elebri@gmail.com

72 220 043

عضڤ

سٚو ٙبن سالږ

عضڤ

عبٖ القاد ٙالغٜواني

متصٚف ٙئي٠
تقن أوڋ

bs_sourour@hotmail.fr

72 220 043

abdelkader.tn@gmail.com

72 220 043

عضڤ

ٙيږ بن عٚبيغ

مهنٖٙ ٝئي٠

benarbiarim@gmail.com

72 220 043

ٙئي٠

عادڋ التڤن٦

مهنٖٙ ٝئي٠

كاتظ عام

adel.tounsi@yahoo.fr

72 277 091

عضڤ

نادٙع القٚبي

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

korbibaccari@gmail.com

72 277 091

عضڤ

نٜا ٙامحمٖڬ

تقن ٙئي٠

nizar.mhamdi2@gmail.com

72 277 091

عضڤ

سليږ بن عليغ

متصٚف

benalayaslim@hotmail.com

72 277 091

عضڤ

ألفغ بن يڤسڀ
أني ٠بڤٙاوڬ

متصٚف
تقن أوڋ

olfa.bboubaker@gmail.com

72 277 091

anes.bouraoui@hotmail.com

72 277 091

ٙئي٠

صاب ٚالخليفي

متصٚف عام

كاتظ عام

saber.isetso@gmail.com

73 307 964

عضڤ
عضڤ

سيا بن عبٖ ه
عبٖ الناص ٚعٚعڤد

حافٴ مكتباػ أو تڤثيڄ
تقن ٙئي٠

مٖيٚع مكتبغ
كاتظ م سسغ

benabdallahassia@gmail.com
hkiem-fr@yahoo.fr

73 307 964
73 307 964

عضڤ

ضحګ عماٙ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

benammardouha@yahoo.fr

73 307 964

عضڤ

عبٖ الٛٚاځ الٚحيم

متصٚف مستشاٙ

abderrazek.rhimi@gmail.com

73 307 964

عضڤ

فتحي الفٚادڬ

تقن ٙئي٠

fethi_fradi@yahoo.fr

73 307 964

ٙئي٠

نافع لبيظ

مهنٖ ٝأوڋ

infolebibe@gmail.com

77 323 300

عضڤ

فاطمغ خضٚ

كاتظ

fatmakhedher4@gmail.com

77 323 300

عضڤ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بنابل

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بقليبي

عضڤ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بسوس

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالقي وا

تكنڤلڤجي

djebalisourour@gmail.com

78 238 001

nefzaoui_ak@yahoo.fr

78 238 001
78 238 001

كاتظ عام

كاتظ م سسغ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالقي وا

عضڤ

سنا بن عامٚ

ملحڄ

sana.benameur@gmail.com

77 323 300

عضڤ

فاتن عماٙڬ

ملحڄ

fatenamari@gmail.com

77 323 300

عضڤ

محمٖ الڤهايب

تقن سامي

mohamed.ouhaibi@yahoo.com

77 323 300

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بقص ها

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بامهدي

ٙئي٠

أميڇع شٚاقغ بن أميڗ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

amirachraga@gmail.com

73 450 907

عضڤ

ليلګ الفقيڇ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

fgaier_leila@hotmail.fr

73 450 907

عضڤ

دٙصاف الٜقيغ

ملحڄ

dorsaf_zguia@hotmail.com

73 450 907

عضڤ

منيڇع اإميږ

متصٚف مستشاٙ

mounira.bm.im@gmail.com

73 450 907

عضڤ

عا بڤغطاٝ

تقن أوڋ

alaeddineaboughattas@gmail.com

73 450 907

ٙئي٠

عادڋ صٖ ي فتِ ه

متصٚف ٙئي٠

adelsedki.fathallah@gmail.com

73 683 410

عضڤ

صاح الٖين الٖٙدوٙڬ

محاض ٚتكنڤلڤجي

aladanino@gmail.com

73 683 410

عضڤ

أسما قٚين
ٙؤوف نصٚڬ

محاض ٚتكنڤلڤجي

masgrine@yahoo.fr

73 683 410

عضڤ

حاتږ الجٚبڤٵ
ماه ٚبفڤڗ

متصٚف ٙئي٠
مهنٖ ٝأوڋ

raoufnasri@yahoo.fr

73 683 410

hatem.jerboua@esprit.tn

73 683 410

متصٚف

baffounmaher@gmail.com

73 683 410

ٙئي٠

فتحي بن عبٖ ه

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

fathibenabdallah@gmail.com

74 431 185

عضڤ

بسمغ بن مسعڤد الفقي

مهنٖ ٝأوڋ

كاتظ أوڋ

74 431 185

عضڤ

عليسغ الٖٙيٖڬ بن عياد عياد

متصٚف ٙئي٠

كاتظ م سسغ

74 431 185

عضڤ

صاف شقٚوڗ

متصٚف

74 431 185

عضڤ

ميا علڤلڤ السيالغ

متصٚف

74 431 185

عضڤ

أميڗ العٚبي

مهنٖٙ ٝئي٠

74 431 185

عضڤ
عضڤ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بصفاقس

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بالقص ين

كاتظ عام

مٖي"4C" ٚ

ٙئي٠

منۑي الخضٚاوڬ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

ekhadr@yahoo.fr

77 418 033

عضڤ

غساڗ مٚواني
نجاع ميساوڬ

محاض ٚتكنڤلڤجي

مٖي ٚالٖٙاساػ والتڇبصاػ

ghassen.marouani@gmail.com

77 418 000

عضڤ
عضڤ

عبٖ الحميٖ مٚواني
عبٖ الڤاحٖ سعٖاوڬ

عضڤ
عضڤ

سفياڗ جابلي

متصٚف
مساعٖ تطبيڄ أوڋ
متصٚف مستشاٙ
محلل مٚكٜڬ

77 418 000
77 418 000
abd1saadaoui_isetks@yahoo.fr

77 418 000
77 418 000

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بسيدي بو يد

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بقفص

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بتو ر

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بقابس

كاتظ عام

ٙئي٠

مبڇوڅ الشعيب

متصٚف ٙئي٠

عضڤ

جياني حيٖوٙڬ

متصٚف مستشاٙ

jilanihidouri@gmail.com

عضڤ

طاٙځ فالحي

متصٚف مستشاٙ

fethi210@yahoo.fr

76 624 800

عضڤ

بنڤ ٙحسين

متصٚف مستشاٙ

hcinibennour8@gmail.com

76 624 800

عضڤ

عبٖ ه بڤعٜيٜڬ

متصٚف مستشاٙ

bouazizi_abdallah@yahoo.fr

76 624 800

عضڤ

شا$ڬ عبيٖڬ

مساعٖ تقن

chadyabidi13@gmail.com

76 624 800

ٙئي٠

محمٖ العٚبي قٖواٙ

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

med_guedouar@yahoo.fr

76 211 041

عضڤ

الهادڬ سعٖ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

saadhedi8@gmail.com

76 211 081

عضڤ

عليا كياني

عضڤ

يهاب تليجاني

tlijani.iheb@gmail.com

76 211 081

عضڤ

عماد الحاه

متصٚف مستشاٙ
تقن أوڋ
تقن أوڋ

alia_tn@yahoo.fr

76 211 081

imedelhaj.ie@gmail.com

76 211 081

عضڤ

ٙضا كٚمادڬ

ملحڄ داٙع

ridhakarmadi@gmail.com

76 211 081

ٙئي٠

محمٖ مباٙكي

مهنٖٙ ٝئي٠

mohamed.mbarki@cck.rnu.tn

76 473 777

عضڤ
عضڤ
عضڤ

ألفغ فجٚاوڬ
سلڤڥ ٙضڤاني
أكٚم الٜاوڬ

متصٚف مستشاٙ

benmohamed.olfa@yahoo.com

76 473 777

zaoui_ikram@hotmail.com

عضڤ

عاطڀ الٜابي

متصٚف
تقن أوڋ
تقن أوڋ

76 473 777
76 473 777

atef.zabi@isett.rnu.tn

76 473 777

ٙئي٠

بٚهاڗ قفٚا١

متصٚف عام

كاتظ أوڋ

borg20182019@gmail.com

75 290 053

عضڤ

مبڇوڅ ال٘هيب

مساعٖ تطبيڄ وبحن ٙئي٠

كاتظ م سسغ

dhehibi.85@gmail.com

75 290 053

عضڤ

مها وني٠

متصٚف

maha_ons@yahoo.fr

75 290 053

عضڤ
عضڤ

بسمغ بڤخشانغ
خالٖ السحيڇڬ

متصٚف

75 290 053

تقن

75 290 053

عضڤ

أيمن بن سالږ

تقن أوڋ

كاتظ أوڋ

ch.mabrouk@yahoo.fr

76 624 800
76 624 800

abs.gabes@gmail.com

75 290 053

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بمدني

ٙئي٠

سامي الشيباني

محاض ٚتكنڤلڤجي

مٖي ٚامعهٖ

sami.chibani@isetta.rnu.tn

75 633 351

عضڤ

مبڇوكغ الٖغاٙڬ

متصٚف مستشاٙ

كاتظ م سسغ

dagharimabrouka74@gmail.com

75 633 351

عضڤ
عضڤ

فڤٛڬ هالي
فيصل اللبيظ
عادڋ النڤيٚڬ

متصٚف مستشاٙ
ملحڄ

helalifaouzi80@gmail.com
faycel.labib@isetmd.rnu.tn

75 633 351
75 633 351

عضڤ

فڤٛيغ الٜمڤٙڬ

محلل
تقن أوڋ

adel.nouiri@isetmd.rnu.tn

75 633 351

faouzia.zammouri@yahoo.fr

75 633 351

ٙئي٠

شٚف الٖين بڤصٚع

متصٚف

كاتظ عام

ch.boussorra@yahoo.fr

75 733 110

مهنٖ ٝمعماٙڬ ٙئي٠

كاتظ أوڋ

chaouki.archi@gmail.com

75 733 110

karim.khira@gmail.com

75 733 110
75 733 110

عضڤ

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بج ب

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بقبلي

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي بتطاوين

عضڤ

شڤ ي بن مڤس

عضڤ

كٚيږ خيڇع

مساعٖ تطبيڄ وبحن ٙئي٠

عضڤ

ٛينظ البيڤلي

متصٚف

zeineb.bayouli@yahoo.fr

عضڤ

نائلغ شڤٙو

متصٚف مستشاٙ

neilaa.ch@gmail.com

75 733 110

ٙئي٠

علي الٖقا٧

alialidgachi@gmail.com

75 494 000

عضڤ

مباٙكغ بڤعلي

عضڤ

عبٖ ه طنيش

متصٚف ٙئي٠

كاتظ عام

متصٚف مستشاٙ
تقن أوڋ

ab.tennich@gmail.com

75 494 000

عضڤ

ابٚاهيږ الخليفي

مساعٖ تطبيڄ وبحن

ibrahimelkhlifi@gmail.com

75 494 000

عضڤ

لسعٖ بڤسيڀ

عضڤ

سڤسن بن محمڤد

تقن ٙئي٠
تقن أوڋ

lassbouss@yahoo.fr

75 494 000

ٙئي٠

فتحي كيڤع

أستاٗ أوڋ فڤځ الٚتبغ

عضڤ

طاه ٚبن منصڤٙ

تقن

75 846 241

عضڤ

سعيٖ البكي

عامل صنڀ 2

75 846 241

عضڤ

البشيڇ غباٙع

عضڤ

فضيلغ بن غنيغ

متصٚف
تقن أوڋ

75 846 241
75 846 241

عضڤ

شٚيڀ العباٙ

مساعٖ تطبيڄ

75 846 241

75 494 000

75 494 000
كاتظ م سسغ

K.fethi.isetta@gmail.com

75 846 241

امعهد العالي للدراسا
التكنولوجي في امواصا
بتونس

ٙئي٠

مصطفى حمٜع

أستاٗ مساعٖ

عضڤ

متصٚف ٙئي٠

عضڤ

مٖيٚ

mustapha.hamza@isetcom.tn

70 249 983

sg@isetcom.tn

70 249 983

هشام حمٜع
طاٙځ عفلڤڅ

تقن ٙئي٠

70 249 983

عضڤ

عبٖ القاد ٙغمٚودڬ

متصٚف مستشاٙ

70 249 983

عضڤ

عبٖ الڤهاب العايٖڬ

مٚاقظ مڤاصاػ

70 249 983

مهنٖ ٝعام

70 249 983

عضڤ

عما ٙالجاص

ّ
امكلفو بالحوكم بديوا الخدما الجامعي للشمال
الخط الوظيفي
ال تب
ااس واللق
الخلي

امؤسس
ديوا الخدما الجامعي للشمال

الب يد االكت وني

الهاتف

ديوا الخدما الجامعي للشمال

رئي

أني

امبيت الجامعي ام وج

رئي

ن ر ال ين الحم

الحي الجامعي باردو 1

رئي

أحم الحماي

متص ف مستشار

الحي الجامعي باردو 2

رئي

فتحي الع ع

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

الحي الجامعي ميتوال فيل

رئي

فتحي الت ايت

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

fethitouaiti@gmail.com

الحي الجامعي الحدائق

رئي

ن ر ال ين الجاص

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

الحي الجامعي بمنفلور

رئي

عب الستار امخ ومي

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

@citeuniversitairelesjardins
gmail.com
makzoumiabessattar@gmai
l.com

الطابي

رئي

نجاء عياد

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

najlaayed01@gmail.com

71 224 270

الحي الجامعي أريان  2مار

رئي

ن ر البڇينص

أستا مميڈ

م ي الحي الجامعي

cite.ariana2mars@yahoo.fr

71 714 723

الحي الجامعي بن ع و

رئي

س سن ب سام

متص ف عام

م ي الحي الجامعي

saoussen.bouslama@uc.rnu
.tn

71 384 297

الحي الجامعي بام وج
الحي الجامعي بحمام الشط

رئي
رئي

عبڇ ال حما الع ايطي
حليم شك

متص ف مستشار
متص ف رئي

م ي الحي الجامعي
م ي الحي الجامعي

aoiaiti@hotmail.fr
hlim.chokri@yahoo.fr

الحي الجامعي خي الدين التونس

رئي

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

cite.hammamechat@yahoo
.fr

71 430 655

الحي الجامعي بماط

رئي

ش ي القص ر

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

cherif.ksouri@gmail.com

72 485 755

الحي الجامعي نيابوليس بنابل

رئي

منيڇ امنص ر

م ي الحي الجامعي

mounir.mansouri@gmail.co
m

72 236 145

الحي الجامعي اما سليان
الحي الجامعي بباريجيا

رئي
رئي

ي ن الع ني
عم ا اأخض

كاهي م ي
متص ف رئي

م ي الحي الجامعي
م ي الحي الجامعي

ouniyounes@gmail.com
amiratou23@hotmail.fr

78 874 655
78 629 180

الحي الجامعي فاقا بباج

رئي

محم أمي الحسناو

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

amine130280@gmail.com

78 411 068

الحي الجامعي سيكافيني يا بالكاف

رئي

بيڇ الخماس

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

khammassi.zoubaier@gmail
.com

78 200 972

الحي الجامعي بقليبي

رئي

شاك بح و

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

chakerbahroun31@gmail.co
m

72 276 886

الحي الجامعي دار امعلمي العليا

رئي

هني ج ي ا

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

hounaida.jridet@gmail.com

71 260 189

الحي الجامعي ب ا

شم

مه

ال ين

الش ي

متص ف عام
مهن

عام

أستا مميڈ

م ي امصالح امشتڇك

chems.anis@gmail.com

71 783 129

homri.n2@gmail.com

71 783 129

م ي الحي الجامعي

hmaidiahmed1@gmail.com

71 510 842

azouzifethi61@gmail.com

71 513 971
71 893 843

م ي جه

71 793 778
71 399 554

71 474 159
71 430 576

امبيت الجامعي فطوم بورقيب

رئي

سامي الجملي

أستا تعلي ثان

م ي امبيت الجامعي

jemlisami2015@gmail.com

71 842 230

امبيت الجامعي ط يق امطار أريان

رئي

سامي كياني

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

kilanisamia74@gmail.com

71 233 374

امبيت الجامعي ميلو

رئي

عادل عبي

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

adelabiddirecteur@gmail.co
m

71 253 162

امبيت الجامعي شو ي

رئي

فتحي ال ريب

متص ف عام

م ي امبيت الجامعي

foyer.chawki@yahoo.fr

71 232 441

امبيت الجامعي ابن خلدو

رئي

سعاد العبي

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

foyerunivbnkhaldoun@gma
il.com

71 258 518

امبيت الجامعي نهج مدريد

رئي

سال العق بي

متص ف مستشار

م ي امبيت الجامعي

agrebisalem77@gmail.com

71 247 086

امبيت الجامعي امن ه 1
امبيت الجامعي باردو 3

رئي
رئي

نعيم النصيب
سعاد عب ام ل

متص ف رئي
أستا أول مميڈ

م ي امبيت الجامعي
م ي امبيت الجامعي

naimansibi@yahoo.fr
souad.bali@gmail.com

71 232 618
71 510 610

امبيت الجامعي العم ا اأعل 1

رئي

سعي القاسم

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

guesmiziadisaida@yahoo.fr

71 923 678

امبيت الجامعي العم ا اأعل 2

رئي

بسم ال ساتي

أستا أول مميڈ

م ي امبيت الجامعي

weslatibassma@gmail.com

71 924 326

امبيت الجامعي العم ا اأعل 3

رئي

محم صالح م اد

أستا أول مميڈ

م ي امبيت الجامعي

mradmaktaris@gmail.com

71 922 830

امبيت الجامعي ابن ه بمنوب

رئي

منيڇ بن حسي

متص ف عام

م ي امبيت الجامعي

mounirbenhoucine@gmail.c
om

71 600 326

امبيت الجامعي الياسمي

رئي

نجاء ال داو

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

foyerelyasmine@yahoo.fr

71 922 637

امبيت الجامعي للطالبا بمنوب

رئي

تماظ الشارني

متص ف عام

م ي امبيت الجامعي

امبيت الجامعي أريان ثام

رئي

راضي الص لي

أستا مميڈ

م ي امبيت الجامعي

امبيت الجامعي ال هور

رئي

أن ر بن حليم

متص ف مستشار

م ي امبيت الجامعي

رئي

هبي ب يا

امبيت الجامعي بباب الخض اء

رئي

ث يا حماد ك ش د

toumadher.cherni@yahoo.f
r
soulimansouriradhia@gmail
.com
anouar.benhalima@gmail.c
om
foyerbenarous@hotmail.co
m
fubebelkhadhra@oounrnu.t
n

امبيت الجامعي بام وج

رئي

سليم الحام

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

foyer.mourouj@gmail.com

71 473 613

امبيت الجامعي بالوردي
امبيت الجامعي البساتي بمنوب

رئي
رئي

سماح الشارني
نادي الشابي

متص ف رئي
متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي
م ي امبيت الجامعي

samehcherni@yahoo.fr
nediach@gmail.com

71 371 820
71 601 528

امبيت الجامعي ام ا ق بنابل

رئي

نجي ال مضاني

أستا أول مميڈ

م ي امبيت الجامعي

najibromdhani@yahoo.fr

72 220 241

امبيت الجامعي بب ع و

1

متص ف رئي
متص ف مستشار

م ي امبيت الجامعي
م ي امبيت الجامعي

71 601 200
71 714 817
71 510 214
71 389 840
71 259 162

امبيت الجامعي الطاه الحداد بنابل

رئي

امبيت الجامعي للطالبا ببن ر

رئي

سعي السماعلي

امبيت الجامعي من ل عبد ال حما
ببن ر

رئي

مصطفى بن محم د

أستا أول مميڈ

امبيت الجامعي موس بن نصي
غوا

رئي

عب الع ي ام فعي

أستا أول مميڈ

م ي امبيت الجامعي

امبيت الجامعي يوغ ط بالكاف

رئي

اب اهي الشارني

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

brahim_cherni@yahoo.fr

امطع الجامعي بامن ه 7

رئي

ليليا كم

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

امطع الجامعي بال ابط

رئي

ع ال ين الغ ائ

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

امطع اامعي بالش قي

رئي

أسماء سف

متص ف مستشار

م ي امطع الجامعي

lilia.kammoun@fumul.rnu.t
n
ezzedineghrairi53@gmail.co
m
brahem.asma.sfar@gmail.c
om

امطع الجامعي ابن يدو بمنوب

رئي

رجاء م ي ني

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

ruibnzaydounmanouba@g
mail.com

71 600 703

مطع ام ك الجامعي

رئي

سامي الجامي ال ياےي

متص ف مستشار

م ي امطع الجامعي

semiajemi1@yahoo.fr

71 872 213

امطع الجامعي حسي الج ي
بمنوب

رئي

ألف الغ بي

فن سامي أول

م ي امطع الجامعي

olfa.gharbi1972@gmail.com

71 602 922

امطع الجامعي علي الدوعاجي
بتونس

رئي

فتحي حم او

متص ف مستشار

م ي امطع الجامعي

fathia.hamzaoui@fsegt.utn.
tn

71 234 745

امطع الجامعي ابن منظور ب اد

رئي

فاطم ال ه اء الك يم

متص ف مستشار

م ي امطع الجامعي

fatmaezzahrakrimi@gmail.c
om

71 444 955

امطع الجامعي بب ج السدري

رئي

عماد اماج

مهن

م ي امطع الجامعي

mej_imed@yahoo.fr

79 326 760

امطع الجامعي بسيد ثابت

رئي

التڇيكي امناعي

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي امطع الجامعي

triki.manai@gmail.com

71 537 757

امطع الجامعي بام وج

رئي

فهيم بن منا

فن سامي رئي

م ي امطع الجامعي

امطع الجامعي بسيد بوسعيد

رئي

سار بن ك

متص ف مستشار

م ي امطع الجامعي

fahima.benmna@gmail.co
m
sarra.benzekri76@gmail.co
m

امطع الجامعي بام ا ق

رئي

عب الحمي بن يعل

أستا مميڈ ف
ال تب

م ي امطع الجامعي

hamdi298@gmail.com

ف

محم د

م ي امبيت الجامعي

faouzimahmoud@yahoo.fr

72 232 152

متص ف مستشار
متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي

saidsmaili17@yahoo.fr

72 591 333

م ي امبيت الجامعي

foyerroounrahmen@yahoo.
com

72 571 105

fuz.ibn.noussayer@gmail.co
m

72 660 900
78 238 041

رئي

71 754 914
71 562 442
71 940 306

79 409 091
71 744 173
72 271 558

متص ف عام

م ي امطع الجامعي

farihane.ouchir@univtnc.rn
u.tn

72 590 266

م ي امطع الجامعي

hatem.bismail@yahoo.fr

72 572 091

jauahdoukhadija@gmail.co
m

72 660 240
78 238 009

امطع الجامعي ببن ر

رئي

ف يحا أوشيڇ

امطع الجامعي من ل عبد ال حما
ببن ر

رئي

حات بن اسماعيل

متص ف رئي

امطع الجامعي مصطف خ يف
ب غوا

رئي

خ يج جا وح و

متص ف عام

م ي امطع الجامعي

امطع الجامعي حنبعل بالكاف

رئي

خال الف شيش

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

restaurantboulfa@yahoo.co
m

اإدار الجهوي للخدما الجامعي
بجندوب

رئي

ياد سع د

مستشار امصالح
العم مي

م ي اإدار الجه ي

saoudizied15@gmail.com

78 607 160

ام ك الجامعي للفنو الدرامي
والتنشيط الثقا ي

رئي

كمال ال ابعي

متص ف مستشار

م ي ام ك الجامعي

kamelrabai@yahoo.fr

71 337 322

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض ابن أبي ضياف

رئي

إيما ب عصي

متص ف رئي

م ي ام ك الجامعي

bouacida_iman@yahoo.fr

71 602 466

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض بنابل

رئي

الهاد السن س

أستا أول مميڈ

م ي ام ك الجامعي

snoussihedy@gmail.com

72 328 410

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض بجندوب

رئي

ف

الل ي

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي ام ك الجامعي

faouzi.ooun@gmail.com

78 612 255

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض بالكاف

رئي

شك

حم

متص ف رئي

م ي ام ك الجامعي

chokrigov@yahoo.fr

78 227 603

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض بباج

رئي

نادي امبڈعي

متص ف رئي

م ي ام ك الجامعي

nadia7mbazia@gmail.com

78 452 164

ام ك الجامعي للتنشيط الثقا ي
وال ياض بسليان

رئي

سال الهمامي

أستا أول مميڈ

م ي ام ك الجامعي

sh.hammami@gmail.com

78 872 872

ّ
امكلفو بالحوكم بديوا الخدما الجامعي للوسط
الخط الوظيفي
ال تب
ااس واللق
الخلي

امؤسس
ديوا الخدما الجامعي للوسط
الديوا

أستا مساع
متص ف مستشار

رئي
عض

منيڇ عبي
سماح الحسن

عض

عب الك ي السالم

أستا مميڈ درج
استثنائي

عض

عب القادر غ سلي

متص ف رئي
متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

73 330 879

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

73 382 304

م ي الحي الجامعي
م ي الحي الجامعي

73 332 936
73 306 099

م ي امبيت الجامعي

73 229 493

م ي امبيت الجامعي

73 239 988

م ي امبيت الجامعي

73 367 372

م ي امطع الجامعي

73 303 122

الحي الجامعي ابن خلدو سوس

رئي

ع ال ين الغانم

الحي الجامعي الغ الي سوس
الحي الجامعي الفارابي سوس

رئي
رئي

رضا الخ شفي
كمال امصباےي

أستا أول مميڈ
محلل م ك

امبيت الجامعي الياسمي سوس

رئي

فائ الط ابلس

متص ف مستشار

رئي

رياض الج ي

رئي

ن فل اماط س

رئي

ياد عل ا

امبيت الجامعي ريا
سوس

امبيت الجامعي سهلول سوس
امطع الجامعي ال يا

سوس

م ي جه

73 234 909

م ي مطع جامعي

الحي الجامعي ابن سينا سوس

الورد

م ي عام ال ي ا
متفق مساع

73 240 256

77 478 634

رئي

سهام بك

الب يد االكت وني

الهاتف

متص ف رئي

امطع الجامعي القط
التكنولوجي

رئي

عماد عب العف

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

ام ك الثقا ي الجامعي يحي بن
عم سوس

رئي

محم صي د

أستا أول مميڈ

م ي ام ك الثقافي

73 219 677

اادرا الجهوي للخدما
الجامعي بامنستي

رئي

بش

مستشار امصالح
امشتڇك

م ي اإدار الجه ي

73 464 900

الحي الجامعي فطوم بورقيب
امنستي

رئي

ناجي ال هماني

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

73 460 147

امبيت الجامعي البساتي امنستي

رئي

فتحي بن عم

مستشار ثقافي

م ي امبيت الجامعي

73 461 650

الشعباني

امبيت الجامعي اإمام اما ر
امنستي

رئي

امبيت الجامعي  3أو امنستي

رئي

نجاح ج

رئي

أمال البح ر

امبيت الجامعي سقان

امنستي

سل

ب دوار

امطع الجامعي الورود امنستي

رئي

سل

ام ك الثقا ي الجامعي بامنستي

رئي

حما السافي

الحي الجامعي بقص هال

رئي

امطع الجامعي بامكني

رئي

فتحي الحام

امبيت الجامعي بامهدي

رئي

امنۑي النفطي

امبيت الجامعي الفاطمي بامهدي

رئي

البغ اد الصغاي

امطع الجامعي بامهدي

رئي

عادل امصلي

امطع الجامعي ال جيش بامهدي

رئي

البغ اد الصغاي

ام ك الثقا ي الجامعي بامهدي

رئي

وج

عب اللطي

ب دوار

كي

السمار

متص ف عام

م ي امبيت الجامعي

73 500 252

متص ف مستشار

م ي امبيت الجامعي

73 464 245

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

73 500 447

متص ف عام

م ي بالنياب

73 461 867

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي ام ك الثقافي

73 463 844

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي الحي الجامعي

73 472 825

أستا أول مميڈ
مهن أول

م ي امطع الجامعي
م ي امبيت الجامعي

73 437 461
73 682 596

م ي بالنياب

73 672 955

م ي امطع الجامعي

73 671 215

م ي امطع الجامعي

73 687 588

م ي ام ك الثقافي

73 690 535

متص ف رئي

متص ف رئي
أستا أول مميڈ

اإدار الجهوي للخدما
الجامعي بالقي وا

رئي

عب الك ي السالم

أستا مميڈ درج
استثنائي

م ي جه

73 234 909

الحي الجامعي عقب ابن نافع
بالقي وا

رئي

حسن ال رغم

متص ف رئي

م ي الحي الجامعي

77 323 730

الحي الجامعي صب ه بالقي وا

رئي

حسن ال رغم

متص ف رئي

م ي بالنياب

77 323 722

الحي الجامعي ابن الج ار بالقي وا

رئي

عكاش الفق او

م ي الحي الجامعي

77 280 850

امبيت الجامعي رقاد بالقي وا

رئي

محم لسع امسهلي

م ي امبيت الجامعي

77 323 338

امبيت الجامعي ابن رشيق رقاد
بالقي وا

رئي

اأمي لس د

م ي امبيت الجامعي

77 323 202

متص ف مستشار
متص ف رئي

امطع الجامعي ابن رشد رقاد
القي وا

رئي

محسن البڇيكي

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي امطع الجامعي

77 323 375

ام ك الثقا ي الجامعي ب قاد
القي وا

رئي

فتحي الفارس

أستا أول مميڈ

م ي ام ك الثقافي

77 323 384

الحي الجامعي ابن خلدو سيد
بو يد

رئي

عب الستار الخليفي

أستا أول مميڈ

م ي الحي الجامعي

76 626 300

امطع الجامعي الجديد سيد
بو يد

رئي

الناص عب الاو

أستا أول مميڈ

م ي امطع الجامعي

ام ك الثقا ي الجامعي سيد
بو يد

رئي

لسع الحجاو

أستا أول مميڈ

م ي ام ك الثقافي

76 624 913

امبيت الجامعي القص ين
امطع الجامعي بالقص ين

رئي
رئي

فاطم بالحاج
ناجي ال له مي

متص ف رئي

م ي امبيت الجامعي
م ي امطع الجامعي

77 418 188
77 418 055

امطع الجامعي بامدين الجديد
بالقص ين

رئي

عب القادر غ سلي

متص ف رئي

م ي امطع الجامعي

77 478 634

ام ك الثقا ي الجامعي بالقص ين

رئي

ناجي ال له مي

أستا أول مميڈ
درج استثنائي

م ي بالنياب

77 414 300

الحي الجامعي بسبيطل

رئي

الهاد الغ سلي

تكن ل جي

م ي الحي الجامعي

77 467 888

امكلفوڗ بالحوكمغ بمٚاكز البحن والهيئاػ الوطنيغ
ع/ر

مٚكز البحن

الخليغ

ااسږ واللقب

الٚتبغ

الخطغ الوظيفيغ

الب يد االكت وني

الهاتف

مٚكز حساب الخوارٛمي

رئيس
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

حبيظ يڤسف
عايٖع سناڗ
أماني رمضاڗ
علي اأبيض
سامي الٚاجحي
رفيقغ هال

أستاٗ تعليږ عال
مهنٖ ٝعام
متصٚف رئيس
مهنٖ ٝعام
متصٚف مستشار
متصٚف مستشار

مٖي ٚعام
كاتظ عام
كاهيغ مٖيٚ
مٖيٚ
رئيس مصلحغ
رئيس مصلحغ

habib.youssef@cck.rnu.tn

rafika.helal@cck.rnu.tn

70 241 918
70 241 917
70 241 900
70 241 919
70 241 900
70 241 900

رئيس
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

محمٖ الطٚابلس
فاطمغ الٖهيس
ناص ٚالڤرغي
كلثڤم مخلڤف
وفاء بن جابٚ
يسٚڥ ماجڤل

متصٚف عام
متصٚف مستشار
متصٚف مستشار
مهنٖ ٝرئيس
متصٚف مستشار
تقن أول

كاتظ عام

mohamed.trabelssi62@gmail.com

79 325 215
79 325 215
79 325 215
79 325 215
79 325 215
79 325 215

رئيس

عماد الهڤيمل

متصٚف عام

imed.lahwimel2017@gmail.com

73 823 002

عضڤ
عضڤ
عضڤ

مصطفى الٜين
هيكل بڤعٜيٜ
مٚيږ امنيف

متصٚف
مساعٖ تطبيق وبحث أول
متصٚف مستشار

ezzinemustapha@yahoo.fr

73 823 003
73 823 003
73 823 003

رئيس
عضڤ
عضڤ

امنۑي بڤرقڤ
عادل البلٖي
ٛين العابٖين بلحارث
فاخ ٚقٖور

متصٚف رئيس
متصٚف
مساعٖ تقن
ّ
محلل رئيس

عضڤ

محمٖ الهادي حميٖع

متصٚف مستشار

عضڤ
عضڤ

حكمغ العيادي
عائشغ بڤخٚيص

مهنٖ ٝأول
محلل

1
ّ
مٚكز بحوث وتكنولوجياػ الطاقغ

11
مٚكز البحن في اميكٚوالكت ونيڊ
والنانوتكنولوجيا بسوسغ

4
مٚكز النش ٚالجامعي

رئيس

6
مٚكز البيوتكنولوجيا بصفاقس

13
14

امٚكز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

مٚكز البحوث والدراساػ في حوار الحضاراػ
واأدياڗ امقارنغ بسوسغ

aida.snene@cck.rnu.tn
ameni.romdhane@cck.rnu.tn
ali.labyedh@cck.rnu.tn
s.rajhi@cck.rnu.tn

mayaradehissy@gmail.com
naceur.ouerghi@gmail.com
kalthoum.m@gmail.com
wafa.benjabeur76@gmail.com
yosra.majoul@gmail.com

كاتظ عام

bouaziz.haykel@gmail.com
meriamisims@gmail.com

مٖي ٚعام

mongibourgou2018@gmail.com
adelbeldi66@hotmail.com
z.belhareth@gmail.com

كاهيغ مٖيٚ

fakher.gaddour@gmail.com

74 871 816

mohamedhedihamida@gmail.com

74 871 816

aycha.boukhriss@gmail.com

74 871 816
74 871 816

رئيس

ٛهير كٚيم

مهنٖ ٝرئيس

كاتظ عام

zoumes64@gmail.com

71 843 504

رئيس

ّ
مفيٖع الشابي

متصٚف رئيس

كاتظ عام

mofida20@yahoo.fr

73 335 256

hekmaayadi@yahoo.fr

مٚكز البحوث والدراساػ في حوار الحضاراػ
واأدياڗ امقارنغ بسوسغ

عضڤ
عضڤ

ظاف ٚهال
سڤسن بلعيٖ

متصٚف مستشار
متصٚف مستشار

كاتظ مؤسسغ

مٚكز البيوتكنولوجيا بب ه السدريغ

رئيس
عضڤ
عضڤ
عضڤ

لطيفغ مڤس بن قٖيٖع
سلم بڤشعيرع
جڤاه ٚالٚياےي
صابٚين الٖاجي

مستشار امصالح العمڤميغ
متصٚف رئيس
مهنٖ ٝرئيس
تقن

كاتظ عام
كاتظ مؤسسغ

امعهد الوطني للبحن والتحليل الفي يائي
الكيميائي

9

heleldhafer@yahoo.fr
belaid0017@gmail.com
benkadida1@yahoo.fr
salma.bouchaira@gmail.com
jawahercbbc@gmail.com
dal.sabrine@topnet.tn

73 335 256
73 335 256
79 325 511
79 325 511
79 325 511
79 325 511

رئيس

منال الفقي

متصٚف مستشار

كاتظ مؤسسغ

manel.fekiinrap@gmail.com

71 537 659

رئيس

فاطمغ داود ابٚاهيږ

متصٚف عام

كاتظ عام

fatma.braham@yahoo.fr

79 325 044

عضڤ
عضڤ
عضڤ
عضڤ

نجڤڥ بن عمٚ
مبروكغ حمٖي
عڤاطف فٚحاػ
سلم سعٖاوي
سنيغ سحنڤڗ

متصٚف رئيس
متصٚف
متصٚف مستشار
متصٚف

benamornajwa@gmail.com

salmasaadaoui1976@gmail.com

79 325 044
79 325 044
79 325 044
79 325 044

مهنٖ ٝرئيس

مٖيٚع الطبع والتڤٛيع

sonia.sahnoun@cpu.rnu.tn

71 600 025

عضڤ

3

مٚكز البحن في الٚقمياػ بصفاقس

رئيس

ألفغ العٚوي
مهٖي ّ
العيادي

متصٚف عام

كاهيغ مٖيٚ

olfa.krarti@laposte.net

71 600 025

متصٚف مستشار

mahdi.ayadi@usf.tn

74 863 044

19

البعثغ الجامعيغ التونسيغ بمنت ياڋ

رئيس

أمينغ ّ
معمٚ

متصٚف رئيس

10
12

مٚكز بحوث وتكنولوجياػ امياه بب ه السدريغ

مٚكز النش ٚالجامعي

رئيس

hamdi.mabrouka@yahoo.fr
eyasaadani@yahoo.fr

وكيل الٖفڤعاػ

amina.m.maamar@gmail.com

