
المؤسسةالرتبةاللقباإلسمالمادة

أستاذ تعليم بوهاللمحمد
آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسةعال

آلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبةأستاذ مساعدالعيساويعبد السالم
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آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروانأستاذ مساعدالورتانيعبد الرزاق

أستاذ تعليم خليلالهادي
آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسةعال

المعهد العالي للغات بقابسأستاذ مساعدآحلولمنجي

المعهد العالي للغات بقابسأستاذ مساعدلموشينور الدين 

اللغة واآلداب والحضارة 
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات أستاذ مساعدمسوسخليفةاإلنقليزية

بسبيطلة

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافيأستاذ مساعدبوغديريشرف الدينالفلسفة

آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونسأستاذ محاضرالسحبانيعبد الستار

آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقسأستاذ مساعدعلولومحمد

المعهد العالي للغات بقابسأستاذ مساعدبن عمرحافظ 

آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونسأستاذ مساعدالمليتيعماد

آلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبةأستاذ محاضرالعشيعمار

آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونسأستاذ محاضرالجعيديحسين

آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونسأستاذ مساعدالحالويزهيرالجغرافيا

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونسأستاذ مساعدالجلجليمصطفى

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونسأستاذ مساعدبن عليةدرة

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونسأستاذ مساعدغربالشفيق

المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بتونسأستاذ مساعدرمضانمحمد النوري

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربةأستاذ مساعدفضيلعلي

بعنوان سنتي 2010 و2011 والتي لم يتوفر فيها النصاب القانوني خالل الدورة األولى

قائمة المترشحين النتخابات تجديد عضوية اللجان الوطنية لالنتداب في رتبة مساعد للتعليم العالي

علم اإلجتماع

التاريخ

علم النفس

اللغة واآلداب والحضارة العربية

اللغة واآلداب والحضارة 
الفرنسية
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المعهد العالي للتربية والتكوين المستمرأستاذ مساعدالحرايريسماح

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسأستاذ مساعدجلمامياسين

المعهد العالي للتربية والتكوين المستمرأستاذ مساعدالسباعيمحمد نجيب

أستاذ تعليم المؤدب بلحاج رحومةنادرة
آلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعياتعال

أستاذ تعليم  النعيميمنجي
آلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعياتعال

أستاذ تعليم الجوينيعبد اللطيف
آلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعياتعال

آلية العلوم بصفاقسأستاذ محاضرعقرباويبوجمعة

آلية العلوم بصفاقسأستاذ محاضرالمصموديعفيف

آلية العلوم ببنزرتأستاذ مساعدالرباعي الزارعييمنة

آلية العلوم بالمنستيرأستاذ مساعدمعتوقحسين

آلية العلوم بقابسأستاذ مساعدمحجوبمنصف

أستاذ تعليم بورقيقةرمزي
آلية العلوم ببنزرتعال

أستاذ تعليم وجيعةإبراهيم
آلية العلوم بالمنستيرعال

أستاذ تعليم القرمازيسمير
آلية العلوم بصفاقسعال

أستاذ تعليم بن رحيم بن الحاج عمارةحفصية
آلية العلوم ببنزرتعال

أستاذ تعليم المسكينينور الدين 
آلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعياتعال

أستاذ تعليم عليميآمال
آلية العلوم بالمنستيرعال

أستاذ تعليم الزائديمحمد علي
آلية العلوم بالمنستيرعال

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونسأستاذ محاضرالزغدوديمحمد شاآر

آلية العلوم بصفاقسأستاذ محاضرقدورمحسن

آلية علوم الرياضيات والفيزياء والطبيعياتأستاذ محاضرصديقيعز الدين

مرآز بحوث وتكنولوجيات الطاقة برج السدريةأستاذ محاضربوعائشةالمنجي

المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام أستاذ محاضرالباجيلطفي
سوسة

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسةأستاذ محاضرعّجالرضا

آلية العلوم ببنزرتأستاذ محاضرابن جبر اهللالصادق

الرياضيات التطبيقية

علوم التربية ومنهجية التدريس

الرياضيات

الفيزياء
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المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستيرأستاذ مساعدحمديمحمد

آلية العلوم بالمنستيرأستاذ مساعدالمشحوطمحسن

مرآز بحوث وتكنولوجيات الطاقة برج السدريةأستاذ مساعدقايديمنير

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستيرأستاذ مساعدالمحجوبمحمد علي

آلية العلوم ببنزرتأستاذ مساعدالماجريلسعد

آلية العلوم بالمنستيرأستاذ مساعدمازيغبالحسن

المعهد العالي للتوثيق بتونسأستاذ مساعدمقدميعبد الرزاقالتوثيق والمكتبات واألرشيف

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافيأستاذ مساعدالبونيعفيف

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافيأستاذ مساعدبن حسينعادل 

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات أستاذ مساعدسعادةهدى
بتونس

المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافيأستاذ مساعدآرامتيياسين

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسأستاذ مساعدالزواريبسام

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسأستاذ مساعدالحماميسليمان

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسأستاذ مساعدبوجلبانمحمد

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابسأستاذ مساعدالزواغيعبد الرزاقالهندسة المدنية

المدرسة الوطنية للمهندسين بقابسأستاذ محاضرالحاجينجيب

آلية العلوم بصفاقسأستاذ محاضربنمنصوراألسعد

مرآز بحوث وتكنولوجيات الطاقة برج السدريةأستاذ مساعدميهوبيداود

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستيرأستاذ مساعدالعسكريفوزيالهندسة الصناعية

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونسأستاذ محاضرالشعريعبد القادر

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونسأستاذ محاضررحاوليةحبيب

المدرسة الوطنية للمهندسين بتونسأستاذ محاضربوعانيفوزي

آلية العلوم بصفاقسأستاذ مساعدخير اهللامنجي

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونسأستاذ مساعدالبنزرتيفوزي

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسةأستاذ مساعدمحمودبوراوي

العلوم الثقافية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

الهندسة الكهربائية

اإلعالمية

الفيزياء -يتبع-
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المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونسأستاذ مساعدالشرفي المراآشيألفة

آلية العلوم بصفاقسأستاذ مساعدقوبعةمحمد األسعد

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونسأستاذ مساعدبن حميدةفيصل

المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونسأستاذ مساعدمشرقيحفيظ

المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقسأستاذ مساعدآريشانلطفي

المعهد العالي لإللكترونيك واإلتصال بصفاقسأستاذ مساعدالفخفاخأحمد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصالت أستاذ مساعدقحةحافظ 
بتونس

المعهد العالي لإللكترونيك و اإلتصال بصفاقسأستاذ مساعدالمصموديأنيس

آلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهديةأستاذ محاضرخماخمرمضان

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقسأستاذ محاضرالحاج طيب العودنبراس

آلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونسأستاذ محاضرسعيد بن راشدآوثر 

آلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسأستاذ محاضرالعفاسالحبيب 

أستاذ تعليم العياديمحمد
المعهد العالي للتصرف بتونسعال

أستاذ تعليم البكوشرفيق
آلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونسعال

أستاذ تعليم الغزوانيسمير
المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل المعلوماتعال

آلية الحقوق والعلوم االقتصادية والسياسية بسوسةأستاذ محاضربن عّموسلوى

آلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسأستاذ محاضردمقعبد العزيز

المعهد العالي لإلعالمية بتونسأستاذ مساعدالجميعيجابراالعالمية في التصرف

أستاذ تعليم مقطوفسمير
آلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونسعال

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونسأستاذ محاضرالنوريفتحي زهير

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقسأستاذ مساعدالبرجي الزواريسماح

المعهد العالي للتصرف بتونسأستاذ مساعدالجبالياألسعد

آلية العلوم االقتصادية والتصرف بالمهديةأستاذ مساعدالحاج سالمهيكل

آلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونسأستاذ محاضرالعش مالكسنيةالقانون الخاص وعلوم اإلجرام

المعهد العالي للدراسات القانونية بقابسأستاذ محاضربسباسسليمالقانون العام

الهندسة الكهربائية -يتبع-

اإلتصاالت

علوم التصرف

العلوم االقتصادية

الطرق الكمية
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قائمة المترشحين النتخابات تجديد عضوية اللجان الوطنية لالنتداب في رتبة مساعد للتعليم العالي

المعهد العالي للفنون الجميلة بنابلأستاذ مساعدالمستيريسلوى تاريخ الفن

أستاذ تعليم الراشدي التليليحياةعلوم وتقنيات الفنون
المعهد العالي للفنون الجميلة بنابلعال

المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرتأستاذ مساعد المغيربي القسطليإيمان

المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرتأستاذ مساعدبالقائد قيقةلمياء

المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرتأستاذ مساعدعميرة بن جناتسارة

العلوم البيولوجية في ميدان 
المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقسأستاذ مساعدالطرابلسيياسيناألنشطة البدنية والرياضية

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيدأستاذ مساعدعرفةيس

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصةأستاذ مساعدعزيزفروز

منهجية االنشطة البدنية 
المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيدأستاذ مساعدالشريفمحمد الحبيبوالرياضية

العلوم اإلنسانية   في ميدان 
األنشطة البدنية والرياضية

علوم وتقنيات السمعي البصري 
والسينما
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