ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة قابس بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة

البريد االلكتروني

الهاتف

املؤسسة

االسم واللقب

كاهية مدير إدارة مركزية

houtamed@yahoo.fr

96 315 123

جامعة قابس

محمد حوتة

متصرف عام

sg.walidhassine@gmail.com

98 279 943

كلية العلوم بقابس

وليد حسين

متصرف رئيس

مدير إدارة مركزية

98 281 820

املعهد العالي للتصرف بقابس

وجدي برغل

متصرف رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

wajdibourghol@yahoo.fr

املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بقابس

عادل الساحلي

مهندس رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

Sahliadel2008@yahoo.fr

93 458 481

املدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

مكرم بن محمد

متصرف رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

makram.bmed@gmail.com

23 522 582

املعهد العالي للغات بقابس

عبد الستار بوقبة

متصرف رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

Abdessatar_2006@yahoo.fr

97 015 403

املعهد العالي للفنون و الحرف بقابس

منيرة شيوشيو خيروني

مهندس رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

mchiouchiou@gmail.com

98 483 531

املعهد العالي لإلعالمية و امللتيميديا
بقابس

عمارة عمامرة

متصرف رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

amamraamra@gmail.com

94 732 505

املعهد العالي لعلوم و تقنيات املياه
بقابس

نورالدين حامدي

أستاذ محاضر

مدير مؤسسة تعليم عال و بحث

Hamdinoureddine@yahoo.fr

97 598 648

املعهد العالي للمنظومات الصناعية
بقابس

رشاد صالحي

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة تعليم عال و بحث

salhi_rached@yahoo.fr

96 454 604

املعهد العالي للدراسات القانونية
بقابس

حبيب املهبولي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

mahboulihabib@gmail.com

98 962 379

املعهد العالي لإلعالمية بمدنين

بوزيد البوزيدي

متصرف رئيس

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

@b.bouzidi@gmail.com ;bouzid.bouzidi

97 465 044

املعهد العالي للعلوم اإلنسانية بمدنين

عادل الوشاني

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة تعليم عال و بحث

adelsocio@yahoo.fr

98 508 148

املعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية
بمدنين

محمد دبوبة

أستاذ محاضر

مدير مؤسسة تعليم عال و بحث

Mohamed.debouba@gmail.com

22 925 444

املعهد العالي للفنون و الحرف
بتطاوين

بوبكر هلة

أستاذ أول مميز

كاتب عام مؤسسة تعليم عال وبحث

Aboubaker.Hella@isamt.rnu.tn

24709528 // 94699802

املؤسسة

جامعة القيروان

املعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بالقيروان

املعهد العالي لالعالمية والتصرف
بالقيروان

املعهد العالي للرياضيات التطبيقية
واالعالمية بالقيروان

املعهد العالي للفنون والحرف
بالقيروان

تريكبة الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة القيروان بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

مبروك الحنزولي

متصرف رئيس

كاتب عام

hanzaouli.mabrouk@gmail.com

77 273 061

عضو

محمد الحبيب املولهي

متصرف رئيس

مدير املصالح املشتركة

m2mouelhi@yahoo.fr

77 273 065

عضو

محمد الصحبي الشرادي

مهندس رئيس

كاهية مدير

charradi.sahbi@gmail.com

77 273 065

عضو

وفيق السالمي

مهندس رئيس

كاهية مدير

swafik@gmail.com

77 273 065

عضو

هدى املصباحي

مهندس أول

رئيس مصلحة

houda.mesbahi@yahoo.fr

77 273 065

عضو

مروى الحطاب

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

hattab.marwa@gmail.com

77 273 065

عضو

شاذلية الحميدي

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

chadlia.lahmidi@gmail.com

77 273 065

رئيس

خالد عيادة

أستاذ أول مميز

khaledayada63@gmail.com

77 238 597

عضو

حنان حامد

محلل

hamed.hanen@hotmail.fr

77 238 597

عضو

عز الدين حسيني

متصرف مستشار

houssein.ezzed@yahoo.fr

77 238 597

رئيس

أسماء الجالصqي

حافظ مكتبات

كاتب مؤسسة

jlassiasma81@gmail.com

53 589 052

عضو

نجاة بحرون

متصرف مستشار

*

bahrounnajet@gmail.com

96 030 301

عضو

فاطمة بو عالق

حافظ مكتبات

مديرة مكتبة

fatmaisig@gmail.com

97 282 951

عضو

وليد مهدواني

متصرف

*

walid.mahdouani@gmail.com

28 112 041

رئيس

محمد صالح البراق

مساعد للتعليم العالي

كاتب عام

barrakmedsalah@yahoo.fr

77 226 575

عضو

فوزي العباسqي

متصرف مستشار

كاتب أول

abbassifaouzi1981@gmail.com

77 226 575

عضو

عمارة طيمومي

متصرف مستشار

كاتب معهد

amerbenamor59@yahoo.fr

77 226 575

عضو

عفيفة بن حمادي

كاتب تصرف

eau_desert@yahoo.fr

77 226 575

رئيس

خديجة فرحاني

حافظ مكتبات

كاتب مؤسسة

khadija.farhani@yahoo.fr

77 237 806

عضو

حاتم الشائب

كاتب تعليم عالي وبحث علمي

*

كاتب عام

77 237 806

املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقيروان

املعهد العالي للدراسات القانونية
والسياسية بالقيروان

كلية االداب والعلوم االنسانية
بالقيروان

املعهد العالي للفنون والحرف بسيدي
بوزيد

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

عضو

ماهر زقيدان

كاتب تعليم عالي وبحث علمي

رئيس

كريم بالغارات

متصرف رئيس

كاتب أول

عضو

صابر عبد الالوي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

عضو

خالد عبد الالوي

حافظ مكتبات

مدير مكتبة

عضو

علي الديواني

تقني أول

*

allela@gmail.com

عضو

وليد بوعبيد

مساعد تطبيق وبحث رئيس

*

walid.bouabid@gmail.com

رئيس

منى قيزاني

متصرف رئيس

كاتب أول

bguizanimouna@yahoo.fr

77 235 503

عضو

بشير السالمي

كاتب مؤسسة

bachrouche123@gmail.com

77 235 503

رئيس

رضوان النهاري

متصرف رئيس

كاتب عام

nheri.radhwen@gmail.com

77 323 030

عضو

أحمد السبوعي

متصرف رئيس

كاتب أول

ahmedsbouii@yahoo.fr

77 323 030

عضو

جميلة التواتي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

jamilatouati5@gmail.com

77 323 030

عضو

عايدة الحاج مسعود

مكتبي

مدير مكتبة

aidahaj14@gmail.com

77 323 030

عضو

حميدة ميساوي

متصرف

*

hamidamissaoui9@gmail.com

77 323 030

عضو

وافي البعزاوي

تقني أول

*

baazaoui.wafi@gmail.com

77 323 030

رئيس

رياض العيفي

أستاذ أول فوق الرتبة

كاتب عام

riadhelmehdi@gmail.com

76 630 939

عضو

عبد العزيز خليفي

متصرف مستشار

khelifaabdelaziz@live.fr

76 630 939

عضو

سنية نصيبي

تقني رئيس

necibi.sonia@yahoo.fr

76 630 939

عضو

الصادق حامدي

حافظ مكتبات

benmohamedsidki509@gmail.com

76 630 939

عضو

وردة صالحي

أخصائي نفسqي أول

wardasalhi_psy@yahoo.fr

76 630 939

عضو

أمال أحمادي

ملحق تعليم عالي

amel-ahmedi@yahoo.com

76 630 939

رئيس

طارق جابلي

متصرف مستشار

jaballitarek@yahoo.fr

76 636 260

مدير مكتبة

كاتب مؤسسة

zguidenmaher@yahoo.fr

77 237 806

karimelgharat@yahoo.fr

53 800 605

abdellaouisaber@gmail.com

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بالقصرين

املعهد العالي للفنون والحرف
بالقصرين

املعهد العالي للدراسات التطبيقية في

عضو

خالد دالي

مساعد تطبيق رئيس أول

dalikhaled01@gmail.com

76 636 260

عضو

حدة زيداني

متصرف مستشار

haddazidani@yahoo.fr

76 636 260

رئيس

ماجد الحمزاوي

مهندس رئيس

كاتب أول

majedhamzaoui@hotmail.com

77 418 258

عضو

مكرم مسعودي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

makrem.messaoudi2011@gmail.com

77 418 258

عضو

عبد الخالق لطيفي

متصرف مستشار

*

77 418 258

عضو

علي كشبوري

متصرف

*

77 418 258

رئيس

رستم القاهري

متصرف مستشار

كاتب أول

عضو

محمد عمار عبايدي

متصرف مستشار

77 472 526

عضو

وردة الذهبي

متصرف مستشار

77 472 526

رئيس

عمار عامري

أستاذ مساعد

مدير

kahros2007@yahoo.fr

amriammar33@gmail.com

77 472 526

77 465 160

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة قرطاج بعنوان سنة 2019
املؤسسة

تركيبة الخلية

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

نادية املزوغي
وحيدة ّ
بوطبة

أستاذ محاضر

نائب رئيسة الجامعة

nadiamzoughi18@yahoo.fr

71745514

متصرف عام

كاتب عام

wahida.boutabba@gmail.com

71748560

عضو

نوفل العشqي

مهندس رئيس

مدير املصالح املشتركة

e.nawfel@gmail.com

71749264

عضو

الطاهر الجلولي

متصرف عام

مدير الشؤون األكاديمية والشراكة
العلمية

tahar.jallouli@gmail.com

71745515

رئيس

نجالء املرداسqي

متصرف عام

كاتبة أولى

najlamardessi@gmail.com

71 940 775

عضو

ثريا باشا

متصرف عام

كاتب عام

thourayas18406@yahoo.fr

71 940 775

عضو

إيناس بعطور

تقني

Ines.baatour@gmail.com

71 940 775

رئيس

قيس العبيدي

مهندس رئيس

كاتب عام

kais.labidi777@gmail.com

79326746

عضو

منية الزمالي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

monia.zammelli@yahoo.fr

79326746

عضو

فاتن الحسناوي

متصرف

hasnaouifaten83@gmail.com

79326746

رئيس

املهدي الصياري

متصرف رئيس

كاتب أول

sayari.mehdi@gmail.com

71 703 829

عضو

ألفة قمودي

متصرف مستشار

رئيس مصلحة

gammoudiolfaa@gmail.com

71 703 829

عضو

سليم الخليفي

مهندس أول

رئيس مصلحة

slimkhlifi1980@gmail.com

71 703 829

عضو

الطيب الطويلي

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

touilitayeb@yahoo.fr

71 703 829

عضو

ريم الدباش

حافظ مكتبات

rimdebbeche@yahoo.fr

71 703 829

رئيس

أمال بنعلية

متصرف رئيس

كاتب عام

amelbenalaya2016@gmail.com

70839440

عضو

أحمد ونة

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

ahmedouanna@gmail.com

70839440

عضو

ماهر مطوسqي

متصرف

mattoussimeher@gmail.com

70839440

رئيس

نوفل بالحاج رحومة

متصرف عام

كاتب عام

nawfel.bhr@gmail.com

72232205

عضو

سندس محمود

متصرف رئيس

كاتب أول

sondess.mahmoud@fsegn.rnu.tn

72232205

عضو
جامعة قرطاج

املدرسة الوطنية للمهندسين بقرطاج

املعهد العالي لتكنولوجيات املعلومات
واإلتصال ببرج السدرية

املعهد الوطني للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا

املدرسة العليا لإلحصاء وتحليل
املعلومات

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بنابل

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة قرطاج بعنوان سنة 2019
املؤسسة
بنابل

تركيبة الخلية

االسم واللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد االلكتروني

الهاتف

عضو

أمينة الربودي

متصرف رئيس

مديرة مكتبة

amina.raboudi@yahoo.fr

72232205

عضو

سلوى بن عبد هللا

متصرف عام

كاتب مؤسسة

.benabdallahmusacchia@gmail.com

72232205

رئيس
املعهد العالي لتكنولوجيات البيئة
والعمران والبنيان

كلية العلوم ببنزرت

كلية العلوم القانونية والسياسية
واالجتماعية بتونس

املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا ماطر

املعهد العالي للغات بتونس

كاتب عام

عضو

آمنة قاسمي

متصرف رئيس

كاتب أول

emna.guesmi@isteub.u-carthage.tn

71941486

عضو

بسمة البحري

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

basma.bahri@isteub.u-carthage.tn

71941486

عضو

صحبي طريفي

متصرف مستشار

t_sahbi@yahoo.fr

71941486

رئيس

محمد صالح الزعيبي

متصرف رئيس

كاتب عام

mohamedsalahzaibi@yahoo.fr

72 590 613

عضو

حفيظة غرس هللا

متصرف عام

كاتب أول

gharsallah.hafidha@gmail.com

72 590 613

عضو

فيصل الحناشqي

متصرف رئيس

كاتب أول

hannachi.faysel@gmail.com

72 590 613

عضو

صفاء الساحلي

متصرف رئيس

كاتب مؤسسة

safaboh@yahoo.fr

72 590 613

رئيس

أسماء غشام

أستاذ مساعد

نائبة العميد

aghachem@gmail.com

71766919

عضو

سنية املزي حرم بالنصر

متصرف رئيس

كاتب عام

sonia.mezzi@gmail.com

71766919

عضو

يمينة بلحاج

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

yamina.belhadj@gmail.com

71766919

عضو

ملياء العبيدي

ملحق إدارة

chezlami21@gmail.com

71766919

رئيس

سفيان الدريدي

متصرف رئيس

dridisofiene@gmail.com

72485481

عضو

هدى العياري

متصرف

ayarihouda1984@gmail.com

72485481

رئيس

فوزية الشملي مالخ

متصرف عام

ch.faou672@gmail.com

71772460

عضو

ملياء شكري

متصرف عام

chokrilamia@yahoo.fr

71772460

عضو

نائلة بوخريص

متصرف رئيس

neila_boukhris@hotmail.fr

71772460

عضو

زنيخة بو غزالة

متصرف مستشار

isltunis2018@gmail.com

71772460

عضو

سهام مقدم

حافظ مكتبات

sihem.benhamada@yahoo.fr

71772460

كاتب عام

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة قرطاج بعنوان سنة 2019
املؤسسة

املعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات
البيئة ببرج السدرية

الخطة الوظيفية

البريد االلكتروني

تركيبة الخلية

االسم واللقب

الرتبة

رئيس

عماد رقية

أستاذ تعليم عالي

imed_regaya@yahoo.fr

عضو

سنية الذوادي

,أستاذ م

so.dhaoudi-hassen@laposte.net

عضو

حمودة اإلمام

متصرف رئيس

كاتب عام

hammouda_limame@hotmail.fr

عضو

معتز العقربي

طالب

ممثل الطلبة باملجلس العلمي

mzprivate@rocketmail.com

الهاتف

املؤسسة

جامعة منوبة واملؤسسات الراجعة
لها بالنظر

الخلية

املكلفون بالحوكمة بجامعة منوبة بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

نادية العامري

متصرف عام

مديرة الشؤون األكاديمية

nediaamri@yahoo.fr

97 329 929

عضو

كمال بالحاج

متصرف رئيس

كاتب عام

isbst@rnu.tn

70 527 656

عضو

سنية بوسالمي

متصرف عام

كاتب عام

sonia.bousselmi@uma.tn

97 582 543

عضو

عبد الناصر الجغبي

متصرف عام

كاتب عام

ojeghobi@yahoo.fr

98 271 245

عضو

الشادلي الجلولي

متصرف عام

كاتب عام

chedli.jallouli@gmail.com

22 543 758

عضو

عبد الباسط رزق

متصرف عام

كاتب عام

abdelbassetrezk@yahoo.fr

97 112 189

عضو
عضو

وجدي الفرشيشqي
ايمان ّ
الطياشqي

متصرف رئيس

كاتب عام

ferchichi.wajdi@yahoo.fr

97 031 081

متصرف عام

كاتب عام

imen.tayachi@uma.rnu.tn

98 546 916

عضو

حمدة اليعقوبي

متصرف عام

كاتب عام

contact@esct.rnu.tn

98 686 632

عضو

سمير الزارعي

مهندس عام

كاتب عام

samir.zarai@ipsi.rnu.tn

96 149 998

عضو

شاكر ساسqي

متصرف عام

كاتب عام

iscae@iscae.rnu.tn

20 261 885 // 90 257 924

عضو

سوسن معالوي

متصرف رئيس

كاتب عام

www.essted.rnu.tn

93 161 470

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة تونس بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية

املؤسسة

االسم واللقب

جامعة تونس

هزار رحال

متصرف عام

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

منى مداني

متصرف رئيس

كاتب عام

املعهد العالي للتصرف بتونس

محمد علي باي

متصرف عام

كاتب عام

medali_bey@yahoo.fr

املدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس

محسن عرفاوي

مساعد أ ف الرتبة

كاتب مؤسسة

mohsen.arfaoui@esstt.rnu.tn

96 332 231

املدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية

سلطان الطرابلسqي

متصرف عام

كاتب عام

trabelsisoltane@gmail.com

26 425 976

املعهد التحضيري للدراسات الهندسية

نورز املكور

متصرف رئيس

كاتب مؤسسة

naourez10@gmail.com

95 617 777

املعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

منذر أحمد

مهندس رئيس

كاتب عام

mondherahmed6@gmail.com

98 429 307

املعهد العالي للدراسات التطبيقية بتونس

ابتسام البرجي

متصرف رئيس

كاتب عام

ibtissem.elborjii@iseaht.rnu.tn

25 623 644

املعهد العالي للدراسات التطبيقية بزغوان

مراد سعيد

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

saiid_mourad@yahoo.fr

22 201 819

املعهد التحضيري للدراسات األدبية بتونس

خولة ماجوري

حافظ مكتبة

كاتب مؤسسة

khaoula_majouri@yahoo.fr

58 083 676

املعهد العالي للموسيقى بتونس

هاجر حرشاني

متصرف رئيس

كاتب أول

horchani.hejer@gmail.com

97 586 756

املعهد العالي لألعمال بتونس

كريم الذهبي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

karim.dhahbi@tunis-business-school.tn

67 570 343

املعهد العالي ملهن التراث بتونس

لطيفة العبيدي

حافظ مكتبة

كاتب مؤسسة

labidilatifa30@yahoo.fr

21 510 331

املعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي

نوفل الرحالي
نزيهة ّ
الهبيل

متصرف عام

كاتب عام

rahalinaoufel@yahoo.fr

24 287 785

متصرف رئيس

كاتب عام

mansouri_naziha@yahoo.fr

98 647 826

دار املعلمين العليا

نادية الصياح

متصرف رئيس

كاتب عام

sayahnadii@gmail.com

58 305 713

املعهد العالي للفن املسرحي

البريد االلكتروني

الهاتف

كاتب أول

hazarrahal@gmail.com

58 108 191

sg.mounamadani@gmail.com

58 486 728
98 471 854

املؤسسة

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

برهان الدشراوي

متصرف رئيس

كاتب عام

dborhen@yahoo.fr

97 297 666

عضو

عادل مرايدي

مهندس رئيس

كاهية مدير

mraydy@gmail.com

78 611 300

عضو

دالل رضواني

متصرف رئيس

كاهية مدير

radhouani.dalel@gmail.com

78 611 300

عضو

ربيع التابعي

مهندس رئيس

كاهية مدير

rabii.tebai@yahoo.fr

78 611 300

عضو

وليد نصيبي

مهندس رئيس

كاهية مدير

walid.nsibi@uj.rnu.tn

78 611 300

عضو

محمد زمزمي

متصرف رئيس

كاهية مدير

mohamed.zemezmi@uj.rnu.tn

78 611 300

عضو

حنان الرابحي

مهندس رئيس

كاهية مدير

hanene_rabhi@yahoo.fr

78 611 300

عضو

مروان خشيني

مهندس أول

رئيس مصلحة

kh.marouen@gmail.com

78 611 300

كلية العلوم القانونية واالقتصادية
والتصرف بجندوبة

رئيس

رؤوف السديري

مهندس عام

كاتب عام

raouf.sdiri@planet.tn

20 248 824

املعهد العالي للعلوم االنسانية
بجندوبة

رئيس

طارق بن عاشور

متصرف رئيس

كاتب عام

tarekbenachour@yahoo.fr

97 496 477

املعهد العالي للغات التطبيقية
واالعالمية بباجة

رئيس

منذر العبدلي

متصرف رئيس

كاتب عام

mondher.abdeli@utm.rnu.tn

98 609 065

املعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة

رئيس

فؤاد العابدي

متصرف رئيس

كاتب عام

fouedabdi@yahoo.fr

97 268 190

املعهد العالي للموسيقى واملسرح
بالكاف

رئيس

أنيس حمدي

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة

hamdianis24@yahoo.fr

95 546 227

املعهد العالي للدراسات التطبيقية في
االنسانيات بالكاف

رئيس

سميرة ولهازي

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة

ouelhazisamira@yahoo.fr

98 544 696

املعهد العالي للفنون والحرف بسليانة

رئيس

البشير بن ثاير

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة

bechirbenthayer@gmail.com

99 412 369

املعهد العالي لالعالمية بالكاف

رئيس

محمد ّ
حيني

أستاذ مساعد

مدير مؤسسة

hayouni2013@gmail.com

جامعة جندوبة

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة جندوبة بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية
االسم واللقب

98

97297317 //
758 769

املؤسسة

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

لطفي السالمي

محلل رئيس

كاتب عام

lotfi.sellami@usf.tn

74 240 200

عضو

منير الغالي

متصرف عام

مدير املصالح املشتركة

mnir.ghali@gmail.com

74 240 200

عضو

نجيب بوثلجة

متصرف عام

مدير الشؤون األكاديمية

nejib.bouthelja@usf.tn

74 240 678

كلية العلوم االقتصادية والتصرف
بصفاقس

رئيس

ذاكر الرباعي

متصرف عام

كاتب عام

dhaker.rebai@gmail.com

74 279 710

كلية العلوم بصفاقس

رئيس

رجاء زغدان

متصرف عام

كاتب عام

rajazaghden911@gmail.com

74 276 596

كلية اآلداب والعلوم االنسانية
بصفاقس

رئيس

فرحات ّ
بريك

متصرف عام

كاتب عام

breik.farhat@gmail.com

74 670 556

كلية الحقوق بصفاقس

رئيس

فتحي الشعري

مهندس أول

كاتب عام

fathi.chaari@isetsf.rnu.tn

74 279 169

كلية الطب بصفاقس

رئيس

محمد بالحاج

حافظ رئيس مكتبات او
توثيق

كاتب عام

belhaj_mohamed@yahoo.fr

74 241 538

املدرسة الوطنية للمهندسين
بصفاقس

رئيس

سندس عباس

حافظ مكتبات او توثيق

كاتب عام

sondes.abbes@ipeis.usf.tn

74 274 862

املدرسة العليا للتجارة بصفاقس

رئيس

رشيد قرعة

محلل مركزي

كاتب عام

rachidkr@gmail.com

74 279 410

املعهد العالي إلدارة األعمال
بصفاقس

رئيس

فاطمة بن عمر الكتاري

متصرف عام

كاتب عام

fatma.ktari@enis.rnu.tn

74 680 460

معهد الدراسات العليا التجارية
بصفاقس

رئيس

علي الرحموني

متصرف عام

كاتب عام

ali.rahmouni71@gmail.com

74 272 970

املعهد العالي للتصرف الصناعي
بصفاقس

رئيس

جمال القلسqي

محلل عام

كاتب عام

jamel.kolsi@gmail.com

74 863 092

املدرسة الوطنية لاللكترونيك
واالتصال بصفاقس

رئيس

طارق كمون

متصرف عام

كاتب عام

kammountarak.isims@gmail.com

74 862 500

املعهد التحضيري للدراسات
الهندسية بصفاقس

رئيس

ماهر كريشان

مهندس رئيس

كاتب عام

maher.krichen@gmail.com

74 241 733

املعهد العالي لالعالمية وامللتيميديا
بصفاقس

رئيس

كراي الكتاري

متصرف رئيس

كاتب عام

karray1962.ktari@gmail.com

74 862 355

جامعة صفاقس

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة صفاقس بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية
االسم واللقب

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة صفاقس بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

املؤسسة

الخلية

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاتب عام

noomen.krichen@uss.rnu.tn

74 674 354

املعهد العالي للبيوتكنولوجيا
بصفاقس

رئيس

نعمان كريشان

كاتب عام

madiha.masmoudi@gmail.com

74 246 728

املعهد العالي للموسيقى بصفاقس

رئيس

مديحة املصمودي

أستاذ أول ّ
مميز

كاتب عام

hamda.kammoun@isams.usf.tn

74 299 511

املعهد العالي للفنون والحرف
بصفاقس

رئيس

حمدة كمون

متفقد مركزي

املؤسسة
جامعة تونس االفتراضية

االسم واللقب

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة تونس االفتراضية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتية

البريد االلكتروني

الهاتف

حاتم الهذيلي

متصرف عام

مدير املصالح املشتركة

hatem.hedhili@uvt.tn

71 905 227

عواطف بالطيبي

متصرف رئيس

كاهية مدير

awatef.bettibi2@gmail.com

71 905 227

املؤسسة

االسم واللقب

جامعة سوسة

ّ
املكلفون بالحوكمة بجامعة سوسة بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة

البريد االلكتروني

الهاتف

الناصر ّ
العواني

كاتب عام

naceur.aouni@uc.rnu.tn

98 630 207

كلية الطب بسوسة

جالء سوقير

كاتب عام

jalaasouguir@gmail.com

98 630 328

كلية الحقوق والعلوم السياسية

أنور املخطومي

كاتب عام

makhtoumi_anouar@yahoo.fr

97 472 703

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

محمد دهمول

كاتب عام

mohamed_dhamoul@gmail.com

98 240 697

املعهد العالي للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا

نهلة الجمني

كاتب عام

nahla.jamni@gmail.com

95 981 312

املعهد العالي للنقل وخدمات االتصال

مكرم العتيري

كاتب عام

laatirim@yahoo.fr

98 276 644

املدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة بسوسة

ليلى بن جازية

كاتب عام

leilabj@hotmail.fr

24 180 634

املعهد العالي لإلعالمية وتقنيات
االتصال بحمام سوسة

عادل كشيش

كاتب عام

adel.kechiche@uc.rnu.tn

98 546 084

املعهد العالي للتصرف

جمال قراصة

كاتب عام

grassa.jamel@gmail.com

28 805 690

املعهد العالي للموسيقى

فاطمة بن عبد هللا

كاتب عام

fatmabenabdallah.eniso@gmail.com

58 386 704

املعهد العالي للفنون الجميلة

كلثوم املاطوسqي

كاتب عام

kalthoummattoussi@yahoo.fr

21 252 797

املعهد العالي للمالية والجباية
بسوسة

عادل املستيري

كاتب عام

adelmestiri.isffsousse@gmail.com

97 594 531

معهد الدراسات التجارية العليا

نجاح املليح

كاتب عام

najehmlayeh@gmail.com

23 764 673

املدرسة الوطنية للمهندسين

وليد مبروك

كاتب عام

walidmabrouk74@gmail.com

98 619 290

املعهد العالي للعلوم الفالحية شط
مريم

عادل الرقيق

كاتب عام

rekik.adel1962@hotmail.com

98 408 160

املدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
حمام سوسة

هدى معالل

كاتب عام

hd_bousslama@yahoo.fr

97 081 038

املعهد العالي لعلوم التمريض

شكيب الزديني

مدير املعهد

chekib.zedini@gmail.com

98 409 233

كلية العلوم االقتصادية والتصرف

فؤاد رمضان

كاتب عام

foued.romdhane2015@gmail.com

53 599 401

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

املؤسسة

الخلية

اإلدارة ّ
العامة للدراسات
التكنولوجية

رئيس

سليم شورى

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية برادس

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالشرقية

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية ببنزرت

املعهد العالي للدراسات

البريد االلكتروني

الهاتف

مدير عام

رئيس

خميس رزيق

متصرف عام

كاتب عام

khemais.rezig@gmail.com

71 460 100

عضو

جبير السالمي

متصرف رئيس

كاتب أول

sellamidoc@yahoo.fr

71 460 100

عضو

عفيفة بوبكر

حافظ مكتبات أو توثيق

كاتب مؤسسة

afef.a@live.fr

71 460 100

عضو

العيدي موالهي

تقني رئيس

كاتب مؤسسة

doudimoulahi@gmail.com

71 460 100

عضو

شريفة محسني

ملحق

maram081207@hotmail.com

71 460 100

رئيس

إيمان موسqى بقلوطي

متصرف عام

كاتب عام

imenmoussa72@gmail.com

71 940 322

عضو

نجاة القمري

حافظ مكتبات أو توثيق

مديرة مكتبة

najet.guemri@gmail.com

71 940 322

عضو

روضة الجويني

متصرف مستشار

raoudha_jouini@gmail.com

71 940 322

عضو

منى حامدي

متصرف رئيس

mounahamdi1985@gmail.com

71 940 322

عضو

نظمي الهذلي

ملحق

nwnadhmiw@gmail.com

71 940 322

عضو

صالح زويدي

ملحق

seboui2009@yahoo.fr

71 940 322

رئيس

كمال القروي

حافظ مكتبات أو توثيق

karouikamel66@yahoo.fr

72 570 601

عضو

خليل مرجان

تقني رئيس

عضو

أيمن رحومة

متصرف مستشار

عضو

سهام الحنيني

حافظ رئيس مكتبات أو
توثيق

عضو

مصطفى الهذلي

متصرف رئيس

عضو

سفيان رحالي

كاتب

رئيس

عادل بلحاج حسين

متصرف مستشار

عضو

علي بوبكر

مهندس أول

كاتب عام

72 570 601
72 570 601

كاتب مؤسسة

72 570 601
كاتب أول

كاتب مؤسسة

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

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

املؤسسة

الخلية

التكنولوجية بزغوان

عضو

صالح بن سليمان

عضو

وجدي الحجاجي

ملحق

عضو

سرور بن شهلة

كاتب

رئيس

منصف العبيدي

أستاذ أول م د إ

كاتب عام

عضو

ألفة الشعباني

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

عضو

علي الفرشيشqي

ملحق

aliferchichi4@gmail.com

عضو

ضحى الزغالمي

تقني أول

z.douha@yahoo.fr

78 873 272

عضو

محمد الهادي الدريدي

متصرف

drdhed@gmail.com

78 873 272

رئيس

عادل ورهاني

متصرف رئيس

adel.ouerhani@gmail.com

78 443 230

عضو

إيمان دعوثي

متصرف مستشار

noureyaimen@gmail.com

78 443 230

عضو

فوزي بوسالمي

متصرف

faouzi.bousselmi@outlook.fr

78 443 230

عضو

عادل الورغي

تكنولوجي

عضو

سامي ورهاني

مساعد تطبيق أول

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بسليانة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بباجة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بجندوبة

البريد االلكتروني

الهاتف

متصرف مستشار

grh@isetzg.rnu.tn

72 660 700

scolarite@isetzg.rnu.tn

72 660 700

contact@isetzg.rnu.tn

72 660 700

monceflaabidi66@gmail.com

78 873 272

olfachaabanilouati@gmail.com

78 873 272
78 873 272

كاتب عام

78 443 230
كاتب مؤسسة

samiouerhani@yahoo.fr

78 443 230

رئيس

نجيب خلفاوي

مدير

78 620 601

عضو

وفاء سعودي

كاتب مؤسسة

78 620 601

عضو

حافظ فرشيشqي

مدير الدراسات

78 620 601

عضو

أحمد زغدودي

متصرف مستشار

78 620 601

عضو

سعاد عيايدة

متصرف مستشار

78 620 601

عضو

كريمة مناعي

حافظ مكتبات

78 620 601

رئيس

رمضان العثماني

أستاذ مساعد

مدير

othmani_romdhane@yahoo.fr

78 238 001

عضو

الطاهر الشابي

مساعد تكنولوجي

ّ C
مكون 4

chebbitaher@yahoo.fr

78 238 001

عضو

عبد الستار امليهوبي

مساعد تكنولوجي

مدير الدراسات

mihoubisattar@gmail.com

78 238 001

عضو

علي الزيتوني

أستاذ مم ف ر

كاتب أول

zitouniali2406@gmail.com

78 238 001

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

املؤسسة

الخلية

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالكاف

عضو

وداد سحنوني

عضو

سفيان القاسمي

متصرف مستشار

عضو

سرور الجبالي

تكنولوجي

djebalisourour@gmail.com

عضو

عادل النفزاوي

عامل صنف 5

nefzaoui_ak@yahoo.fr

78 238 001

عضو

عبد السالم الوسالتي

تقني إعالمية

oueslati.abdessalem@yahoo.fr

78 238 001

عضو

عواطف بن حراث

متصرف مستشار

benharrath-iset@hotmail.fr

78 238 001

عضو

سعيدة املحمدي

متصرف مستشار

mhamdi_saida@hotmail.fr

78 238 001

رئيس

أسماء بن زهرة كريم

متصرف عام

asmabenzahra@gmail.com

72 220 043

عضو

فاطمة ناشqي

متصرف مستشار

fatmanachi@hotmail.com

72 220 043

عضو

الياس العبري

محاضر تكنولوجي

elyes.elebri@gmail.com

72 220 043

عضو

سرور بن سالم

متصرف رئيس

bs_sourour@hotmail.fr

72 220 043

عضو

عبد القادر الغزواني

تقني أول

abdelkader.tn@gmail.com

72 220 043

عضو

ريم بن عربية

مهندس رئيس

benarbiarim@gmail.com

72 220 043

رئيس

عادل التونسqي

مهندس رئيس

كاتب عام

adel.tounsi@yahoo.fr

72 277 091

عضو

نادرة القربي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

korbibaccari@gmail.com

72 277 091

عضو

نزار املحمدي

تقني رئيس

nizar.mhamdi2@gmail.com

72 277 091

عضو

سليم بن علية

متصرف

benalayaslim@hotmail.com

72 277 091

عضو

ألفة بن يوسف

متصرف

olfa.bboubaker@gmail.com

72 277 091

عضو

أنيس بوراوي

تقني أول

anes.bouraoui@hotmail.com

72 277 091

رئيس

صابر الخليفي

متصرف عام

كاتب عام

saber.isetso@gmail.com

73 307 964

عضو

آسيا بن عبد هللا

حافظ مكتبات أو توثيق

مديرة مكتبة

benabdallahassia@gmail.com

73 307 964

عضو

عبد الناصر عرعود

تقني رئيس

كاتب مؤسسة

hkiem-fr@yahoo.fr

73 307 964

عضو

ضحى عمار

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

benammardouha@yahoo.fr

73 307 964

عضو

عبد الرزاق الرحيمي

متصرف مستشار

abderrazek.rhimi@gmail.com

73 307 964

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بنابل

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقليبية

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بسوسة

البريد االلكتروني

الهاتف

حافظ مكتبات أو توثيق

مدير مكتبة

sahnounwided@live.fr

78 238 001

كاتب مؤسسة

elguesmisoufiene@yahoo.fr

78 238 001
78 238 001

كاتب عام

املؤسسة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالقيروان

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

fethi_fradi@yahoo.fr

73 307 964

infolebibe@gmail.com

77 323 300
77 323 300

عضو

فتحي الفرادي

تقني رئيس

رئيس

نافع لبيب

مهندس أول

عضو

فاطمة خضر

كاتب

fatmakhedher4@gmail.com

عضو

سناء بن عامر

ملحق

sana.benameur@gmail.com

77 323 300

عضو

فاتن عماري

ملحق

fatenamari@gmail.com

77 323 300

عضو

محمد الوهايبي

تقني سامي

mohamed.ouhaibi@yahoo.com

77 323 300

كاتب مؤسسة

املؤسسة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقصر هالل

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية باملهدية

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بصفاقس

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بالقصرين

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

أميرة شراقة بن أمين

متصرف رئيس

كاتب عام

amirachraga@gmail.com

73 450 907

عضو

ليلى الفقير

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

fgaier_leila@hotmail.fr

73 450 907

عضو

درصاف الزقية

ملحق

dorsaf_zguia@hotmail.com

73 450 907

عضو

منيرة اإلميم

متصرف مستشار

mounira.bm.im@gmail.com

73 450 907

عضو

عالء بوغطاس

تقني أول

alaeddineaboughattas@gmail.com

73 450 907

رئيس

عادل صدقي فتح هللا

متصرف رئيس

adelsedki.fathallah@gmail.com

73 683 410

عضو

صالح الدين الدردوري

محاضر تكنولوجي

aladanino@gmail.com

73 683 410

عضو

أسماء قرين

محاضر تكنولوجي

masgrine@yahoo.fr

73 683 410

عضو

رؤوف نصري

متصرف رئيس

raoufnasri@yahoo.fr

73 683 410

عضو

حاتم الجربوع

مهندس أول

hatem.jerboua@esprit.tn

73 683 410

عضو

ماهر بفون

متصرف

baffounmaher@gmail.com

73 683 410

رئيس

فتحي بن عبد هللا

متصرف رئيس

كاتب عام

fathibenabdallah@gmail.com

74 431 185

عضو

بسمة بن مسعود الفقي

مهندس أول

كاتب أول

74 431 185

عضو

عليسة الدريدي بن عياد عياد

متصرف رئيس

كاتب مؤسسة

74 431 185

عضو

صاف شقرون

متصرف

74 431 185

عضو

ملياء علولو السيالة

متصرف

74 431 185

عضو

أمين العربي

مهندس رئيس

74 431 185

كاتب عام

"Cمدير "4

رئيس

منجي الخضراوي

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

ekhadr@yahoo.fr

77 418 033

عضو

غسان مرواني

محاضر تكنولوجي

مدير الدراسات والتربصات

ghassen.marouani@gmail.com

77 418 000

عضو

نجاة ميساوي

متصرف

77 418 000

عضو

عبد الحميد مرواني

مساعد تطبيق أول

77 418 000

عضو

عبد الواحد سعداوي

متصرف مستشار

abd1saadaoui_isetks@yahoo.fr

77 418 000

املؤسسة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بسيدي بوزيد

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقفصة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بتوزر

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقابس

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

عضو

سفيان جابلي

محلل مركزي

رئيس

مبروك الشعيبي

متصرف رئيس

البريد االلكتروني

الهاتف
77 418 000

ch.mabrouk@yahoo.fr

76 624 800

عضو

جيالني حيدوري

متصرف مستشار

jilanihidouri@gmail.com

76 624 800

عضو

طارق فالحي

متصرف مستشار

fethi210@yahoo.fr

76 624 800

عضو

بنور حسيني

متصرف مستشار

hcinibennour8@gmail.com

76 624 800

عضو

عبد هللا بوعزيزي

متصرف مستشار

bouazizi_abdallah@yahoo.fr

76 624 800

عضو

شا$ي عبيدي

مساعد تقني

chadyabidi13@gmail.com

76 624 800

رئيس

محمد العربي قدوار

متصرف رئيس

كاتب عام

med_guedouar@yahoo.fr

76 211 041

عضو

الهادي سعد

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

saadhedi8@gmail.com

76 211 081

عضو

علياء كيالني

متصرف مستشار

alia_tn@yahoo.fr

76 211 081

عضو

إيهاب تليجاني

تقني أول

tlijani.iheb@gmail.com

76 211 081

عضو

عماد الحاج

تقني أول

imedelhaj.ie@gmail.com

76 211 081

عضو

رضا كرمادي

ملحق إدارة

ridhakarmadi@gmail.com

76 211 081

رئيس

محمد مباركي

مهندس رئيس

mohamed.mbarki@cck.rnu.tn

76 473 777

عضو

ألفة فجراوي

متصرف مستشار

benmohamed.olfa@yahoo.com

76 473 777

عضو

سلوى رضواني

متصرف

كاتب عام

كاتب أول

76 473 777

عضو

أكرم الزاوي

تقني أول

zaoui_ikram@hotmail.com

76 473 777

عضو

عاطف الزابي

تقني أول

atef.zabi@isett.rnu.tn

76 473 777

رئيس

برهان قفراش

متصرف عام

كاتب أول

borg20182019@gmail.com

75 290 053

عضو

مبروك الذهيبي

مساعد تطبيق وبحث رئيس

كاتب مؤسسة

dhehibi.85@gmail.com

75 290 053

عضو

مها ونيس

متصرف

maha_ons@yahoo.fr

75 290 053

عضو

بسمة بوخشانة

متصرف

75 290 053

املؤسسة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بمدنين

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بجربة

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بقبلي

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية بتطاوين

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

عضو

خالد السحيري

تقني

عضو

أيمن بن سالم

تقني أول

البريد االلكتروني

الهاتف
75 290 053

abs.gabes@gmail.com

75 290 053

رئيس

سامي الشيباني

محاضر تكنولوجي

مدير املعهد

sami.chibani@isetta.rnu.tn

75 633 351

عضو

مبروكة الدغاري

متصرف مستشار

كاتب مؤسسة

dagharimabrouka74@gmail.com

75 633 351

عضو

فوزي هاللي

متصرف مستشار

helalifaouzi80@gmail.com

75 633 351

عضو

فيصل اللبيب

ملحق

faycel.labib@isetmd.rnu.tn

75 633 351

عضو

عادل النويري

محلل

adel.nouiri@isetmd.rnu.tn

75 633 351

عضو

فوزية الزموري

تقني أول

faouzia.zammouri@yahoo.fr

75 633 351

رئيس

شرف الدين بوصرة

متصرف

كاتب عام

ch.boussorra@yahoo.fr

75 733 110

عضو

شوقي بن موسqى

مهندس معماري رئيس

كاتب أول

chaouki.archi@gmail.com

75 733 110

عضو

كريم خيرة

مساعد تطبيق وبحث رئيس

karim.khira@gmail.com

75 733 110

عضو

زينب البيولي

متصرف

zeineb.bayouli@yahoo.fr

75 733 110

عضو

نائلة شورو

متصرف مستشار

neilaa.ch@gmail.com

75 733 110

رئيس

علي الدقاشqي

متصرف رئيس

alialidgachi@gmail.com

75 494 000

عضو

مباركة بوعلي

متصرف مستشار

كاتب عام

75 494 000

عضو

عبد هللا طنيش

تقني أول

ab.tennich@gmail.com

75 494 000

عضو

ابراهيم الخليفي

مساعد تطبيق وبحث

ibrahimelkhlifi@gmail.com

75 494 000

عضو

لسعد بوسيف

تقني رئيس

lassbouss@yahoo.fr

75 494 000

عضو

سوسن بن محمود

تقني أول

رئيس

فتحي كيوة

أستاذ أول فوق الرتبة

عضو

طاهر بن منصور

تقني

75 846 241

عضو

سعيد البكي

عامل صنف 2

75 846 241

75 494 000
كاتب مؤسسة

K.fethi.isetta@gmail.com

75 846 241

املؤسسة

التكنولوجية بتطاوين

املعهد العالي للدراسات
التكنولوجية في املواصالت
بتونس

الخلية

ّ
املكلفون بالحوكمة باإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بعنوان سنة 2019
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب

البريد االلكتروني

الهاتف

عضو

البشير غبارة

متصرف

75 846 241

عضو

فضيلة بن غنية

تقني أول

75 846 241

عضو

شريف العبار

مساعد تطبيق

75 846 241

رئيس

مصطفى حمزة

أستاذ مساعد

عضو

هشام حمزة

متصرف رئيس

عضو

طارق عفلوك

تقني رئيس

70 249 983

عضو

عبد القادر غمرودي

متصرف مستشار

70 249 983

عضو

عبد الوهاب العايدي

مراقب مواصالت

70 249 983

عضو

عمار الجالصqي

مهندس عام

70 249 983

مدير

mustapha.hamza@isetcom.tn

70 249 983

sg@isetcom.tn

70 249 983

