
 
 
 

 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
مرتبين تفاضليا  العلوم البيولوجية المطبقة في ميدان األنشطة البدنية والرياضيةفي اختصاص   

  إجراء المحادثة مع لجنة االنتدابو المدعوين إليداع ملفاتهمو

 

 

 الجمهورية التونسية          
 وزارة التعليم العالي والبحث

     العلمي               
   جامعة منوبة            

       

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد المطلوبة: المؤسسة

 
 
 
 
 

 اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Houda Ben 
Jemaa 

المعهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Anatomie descriptive et 
fonctionnelle 

2 Oussama 
Gaied Chortane 

المعهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Activité Physique Adaptée et 
personnes âgées 

3 ZINOUBI 
BADRANE 

المعهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Anatomie descriptive et 
fonctionnelle 

المعهد العالي للرياضة  سارة الخليفي 4
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Activité Physique Adaptée et 
personnes âgées 

5 Zaineb El Arbi  المعهد العالي للرياضة
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Activité Physique Adaptée et 
personnes âgées 

6 Soumaya 
Boumiza 

المعهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بقصر 

 سعيد

العلوم البيولوجية المطبقة في 
ميدان األنشطة البدنية 

 والرياضية

Activité Physique Adaptée et 
personnes âgées 
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 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه المترشحينقائمة 
 المدعوين إليداع ملفاتهمو مرتبين تفاضليا  المكروبيولوجيافي اختصاص   

  إجراء المحادثة مع لجنة االنتدابو 

 

 

 الجمهورية التونسية          
 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

   جامعة منوبة            

       

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت  المطلوبة: المؤسسة

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

المعهد العالي  وفاء رجيبة  1
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 1 59 ميكروبيولوجيا

المعهد العالي  خولة الستي 2
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 2 57 ميكروبيولوجيا

المعهد العالي  هاجر كيالني 3
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 2 57 ميكروبيولوجيا

المعهد العالي  أريج المشرڨي 4
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 3 56 ميكروبيولوجيا

5 ABDI Khaoula  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 4 55 ميكروبيولوجيا

6 Hanene Cherif  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 4 55 ميكروبيولوجيا

المعهد العالي  وفاء الطنباري 7
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 4 55 ميكروبيولوجيا

8 Houaida Kébaier 
Hachemi 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 5 53 ميكروبيولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Coat_of_arms_of_Tunisia.svg


  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
مرتبين تفاضليا والمدعوين إليداع  و البيولوجيا الجزئية علم الوراثةفي اختصاص 

 ملفاتهم و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Mouna 
Maatouk 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

57 1 

2 sara thabet  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

56 2 

المعهد العالي  يسرى حامدي 3
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

56 2 

4 Nizar BEN 
HALIM 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

55 3 

5 Sana BAHRI  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

54 4 

المعهد العالي  فداء بن سالم العربي  6
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

46 5 

7 Saoussen 
Debouki 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

علم الوراثة والبيولوجيا 
 الجزئية

46 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه المترشحينقائمة 
 مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم  البيوكيمياءفي اختصاص 

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 
 
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

المعهد العالي  ميساء خماخم 1
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 1 56 بيوكيماء

2 Nesrine 
Rokbani 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 2 55 بيوكيماء

3 Fadwa 
Chaabane 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 2 55 بيوكيماء

4 Hager ATROUS  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 3 53 بيوكيماء

المعهد العالي  عفاف العذاري 5
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 4 52 بيوكيماء

المعهد العالي  ايمان عمار 6
للبيوتكنولوجيا بسيدي 

 ثابت

العلوم 
 البيولوجية

 5 51 بيوكيماء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء  العلوم الصيدليةفي اختصاص 

 المحادثة مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Mahjoubi 
Mouna 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

56 1 

2 Sameh Rabhi  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

55 2 

3 Wafa Ben 
Cherif 

khedhaier 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

54 3 

المعهد العالي  سلوى بوعبدهللا  4
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

48 4 

5 Mohamed 
Jemaà 

المعهد العالي 
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم البيوتكنولوجية العلوم الصيدلية أو 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

46 5 

6 meriem riani  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

46 5 

7 Bouzidi Nadia  المعهد العالي
للبيوتكنولوجيا 

 بسيدي ثابت

العلوم 
 البيولوجية

العلوم الصيدلية أو العلوم البيوتكنولوجية 
 /البيولوجيا المطّبقة في العلوم الصيدلّية

46 5 

 

 
 
 

 
 


