سسات التعليم العالي والبحث
قائمة في وحدات البحث المحدثة بعنوان سنة  1024بمؤ ّ
والمعنيّة بإعادة هيكلتها
الرمـــــــــــز

الجـامعة

المؤسســــــــــــــــــــــة

التسميــــــــــــــــــــــــــــة

رئيس الوحدة

UR14ES01

الزيتونة

المعهد العالي ألصول الدين

فقهاء تونس

محمد الشتيوي

UR14ES02

الزيتونة

المعهد العالي للحضارة اإلسالمية

علم الكالم

عبد الجليل سالم

UR14ES03

تونس

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

الخيال المتوسطي والمزج بين
الثقافات :دراسات مقارنة

سنية الفيتوري
الزليتني

UR14ES04

تونس

كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونس

قراءة في الخطاب الديني

وحيد السعفي

UR14ES05

تونس

المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

الممارسات الفنية الحديثة بتونس

نادية الجالصي

UR14ES06

تونس

المدرسة العليا للعلوم اإلقتصادية
والتجارية بتونس

التنمية المالية والتجديد

غازي بوليلة

كلية العلوم بتونس

الفيزياء النووية والطاقة العالية

كلية العلوم بتونس

علوم الصخور الرسوبية
والبلورية

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بالمنار

نمذجة العلوم األساسية والتعليم

UR14ES07

UR14ES08

UR14ES10

تونس
المنار
تونس
المنار
تونس
المنار

UR14ES11

تونس
المنار

كلية الطب بتونس

UR14ES12

تونس
المنار

كلية الطب بتونس

علم تخثر الدم :التوصيف
المظهري والجزيئي ألمراض
الدم
التحاليل الدقيقة والتسممات
بالمعادن الثقيلة و"اللنتانيد"

محمد الطاهر
جراد
محمد الهادي
نقرة
بهو الدين طنقور
آمنة قويدر
لمياء الهيلة بن
علي

UR14ES13

قرطاج

المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل
المعلومات

النمذجة والتحليل اإلحصائي
واإلقتصادي

ريم عياد لهمندي

UR14ES14

منوبة

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

المجتمع والمجتمع الموزي

كراي القسنطيني

UR14ES15

منوبة

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة

الظاهرة الدينية في تونس

محمد بن الطيب

UR14ES17

سوسة

كلية الطب بسوسة

علم األمراض الخلوية
والوبائيات لألورام بالوسط
التونسي

سهام هميسة
بلحاج صالح

UR14ES18

سوسة

كلية الطب بسوسة

أمراض المناعة الوراثية

فؤاد بن الحاج
سالمة

UR14ES19

سوسة

كلية الطب بسوسة

بيولوجيا الجزيئيات في
اللّوكيمياء واللّمفوما

زهرة صوة

الصفحة 2 | 1

المؤسســــــــــــــــــــــة

الرمـــــــــــز

الجـامعة

UR14ES20

المنستير

UR14ES22

صفاقس

UR14ES23

صفاقس

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس

UR14ES27

صفاقس

كلية الطب بصفاقس

UR14ES24

قابس

المعهد العالي للفنون والحرف بقابس

UR14ES25

قابس

UR14ES26

قفصة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بالمهدية
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس

المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بمدنين
كلية العلوم بقفصة

الصفحة 2 | 2

التسميــــــــــــــــــــــــــــة

رئيس الوحدة

اإلقتصاد التطبيقي والمحاكاة

عبد الجليل
فرحات

في المتخيل

بسام الجمل

علوم وتكنولوجيات الصورة
واإلتصاالت
األمراض التنفسية بالجنوب
التونسي
الجماليات والفن والتناسق البيئي
والبحث

محمد سليم
بوهالل
هاجر العيادي
محمد قوجة

تثمين الجزئيات البيولوجية النشطة

األزهر الزرقي

المواد والبيئة والطاقة

اإلمام العلوي

