املكلفون بالحوكمة بمراكز البحث والهيئات الوطنية بعنوان سنة 2019
مركز البحث

مركز حساب الخوارزمي

ّ
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة

مركز البحث في امليكروالكترونيك
والنانوتكنولوجيا بسوسة

مركز النشر الجامعي

مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس

املركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

الخلية

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

حبيب يوسف

أستاذ تعليم عال

مدير عام

habib.youssef@cck.rnu.tn

70 241 918

عضو

عايدة سنان

مهندس عام

كاتب عام

aida.snene@cck.rnu.tn

70 241 917

عضو

أماني رمضان

متصرف رئيس

كاهية مدير

ameni.romdhane@cck.rnu.tn

70 241 900

عضو

علي األبيض

مهندس عام

مدير

ali.labyedh@cck.rnu.tn

70 241 919

عضو

سامي الراجحي

متصرف مستشار

رئيس مصلحة

s.rajhi@cck.rnu.tn

70 241 900

عضو

رفيقة هالل

متصرف مستشار

رئيس مصلحة

rafika.helal@cck.rnu.tn

70 241 900

رئيس

محمد الطرابلس<ي

متصرف عام

كاتب عام

mohamed.trabelssi62@gmail.com

79 325 215

عضو

فاطمة الدهيس<ي

متصرف مستشار

mayaradehissy@gmail.com

79 325 215

عضو

ناصر الورغي

متصرف مستشار

naceur.ouerghi@gmail.com

79 325 215

عضو

كلثوم مخلوف

مهندس رئيس

kalthoum.m@gmail.com

79 325 215

عضو

وفاء بن جابر

متصرف مستشار

wafa.benjabeur76@gmail.com

79 325 215

عضو

يسرى ماجول

تقني أول

yosra.majoul@gmail.com

79 325 215

رئيس

عماد الهويمل

متصرف عام

imed.lahwimel2017@gmail.com

73 823 002

عضو

مصطفى الزين

متصرف

ezzinemustapha@yahoo.fr

73 823 003

عضو

هيكل بوعزيز

مساعد تطبيق وبحث أول

bouaziz.haykel@gmail.com

73 823 003

عضو

مريم املنيف

متصرف مستشار

meriamisims@gmail.com

73 823 003

رئيس

املنجي بورقو

متصرف رئيس

عضو

عادل البلدي

متصرف

adelbeldi66@hotmail.com

عضو

زين العابدين بلحارث

رئيس

فاخر قدور

مساعد تقني
ّ
محلل رئيس

z.belhareth@gmail.com

كاتب عام

مدير عام

كاهية مدير

mongibourgou2018@gmail.com

fakher.gaddour@gmail.com

74 871 816

عضو

محمد الهادي حميدة

متصرف مستشار

mohamedhedihamida@gmail.com

74 871 816

عضو

حكمة العيادي

مهندس أول

hekmaayadi@yahoo.fr

74 871 816

عضو

عائشة بوخريص

محلل

aycha.boukhriss@gmail.com

74 871 816

رئيس

زهير كريمي

مهندس رئيس

zoumes64@gmail.com

71 843 504

كاتب عام

املكلفون بالحوكمة بمراكز البحث والهيئات الوطنية بعنوان سنة 2019
الخلية

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد االلكتروني

الهاتف

مركز البحث

رئيس

ّ
مفيدة الشابي

متصرف رئيس

كاتب عام

mofida20@yahoo.fr

73 335 256

عضو

ظافر هالل

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

heleldhafer@yahoo.fr

73 335 256

عضو

سوسن بلعيد

متصرف مستشار

belaid0017@gmail.com

73 335 256

رئيس

لطيفة موس<ى بن قديدة

مستشار املصالح العمومية

كاتب عام

benkadida1@yahoo.fr

79 325 511

عضو

سلمى بوشعيرة

متصرف رئيس

كاتب مؤسسة

salma.bouchaira@gmail.com

79 325 511

عضو

جواهر الرياحي

مهندس رئيس

jawahercbbc@gmail.com

79 325 511

عضو

صابرين الدالجي

تقني

dal.sabrine@topnet.tn

79 325 511

رئيس

منال الفقي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

manel.fekiinrap@gmail.com

71 537 659

رئيس

فاطمة داود ابراهيم

متصرف عام

كاتب عام

fatma.braham@yahoo.fr

79 325 044

عضو

نجوى بن عمر

متصرف رئيس

benamornajwa@gmail.com

79 325 044

عضو

مبروكة حمدي

متصرف

hamdi.mabrouka@yahoo.fr

79 325 044

عضو

عواطف فرحات

متصرف مستشار

eyasaadani@yahoo.fr

79 325 044

عضو

سلمى سعداوي

متصرف

salmasaadaoui1976@gmail.com

79 325 044

رئيس

سنية سحنون

مهندس رئيس

مديرة الطبع والتوزيع

sonia.sahnoun@cpu.rnu.tn

71 600 025

عضو

مركز البحث في الرقميات بصفاقس

رئيس

ألفة العروي
مهدي ّ
العيادي

متصرف عام

كاهية مدير

olfa.krarti@laposte.net

71 600 025

متصرف مستشار

mahdi.ayadi@usf.tn

74 863 044

البعثة الجامعية التونسية بمنتريال

رئيس

أمينة ّ
معمر

متصرف رئيس

مركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات
واألديان املقارنة بسوسة

مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية

املعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي
الكيميائي

مركز بحوث وتكنولوجيات املياه ببرج السدرية

مركز النشر الجامعي

وكيل الدفوعات

amina.m.maamar@gmail.com

