
 
 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين

 المدعوين إليداع ملفاتهمو الصحافة االلكترونية والصحافة السمعية البصرية في اختصاص   
  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية          
     العلمي                وزارة التعليم العالي والبحث

   جامعة منوبة            

       

 المؤسسة المطلوبة : معهد الصحافة وعلوم االخبار 
 

 
 
 

 اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر 

1 
Maroua ben 
becha صحافة إلكترونية الصحافة وعلوم االخبار معهد الصحافة و علوم اإلخبار 

 صحافة إلكترونية الصحافة وعلوم االخبار معهد الصحافة و علوم اإلخبار وليد حيوني 2

 صحافة سمعية بصرية الصحافة وعلوم االخبار معهد الصحافة و علوم اإلخبار لطفي الماكني 3

 صحافة سمعية بصرية الصحافة وعلوم االخبار معهد الصحافة و علوم اإلخبار أروى الكعلي 4
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 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
 إليداع ملفاتهمالمدعوين و مرتبين تفاضليا  االشهار السمعي البصريفي اختصاص   

  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 

 

 

 الجمهورية التونسية          
  العلمي                وزارة التعليم العالي والبحث

   

   جامعة منوبة            

       

 لعلوم وتكنولوجيات التصميمالمدرسة العليا  المطلوبة: المؤسسة
 

 الرتبة  النتيجة االختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 

Asma BELHASSINE 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 1 56 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

2 
maya nefissa 
dahmani 

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 
 2 34 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

3 

ghribi haifa 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 3 31 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

4 

 صفاء الهاللي
وتكنولوجيات المدرسة العليا لعلوم 

 4 30 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

5 

Raghda Ben Ayed 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 4 30 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

6 

Amani Hosni  
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 4 30 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

7 

chouchane ines 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 5 29 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

8 

 اسالم الفيضة
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 6 25 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم

9 

 صحر با كبراهم
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 6 25 البصرياالشهار السمعي  التصميم التصميم

10 
Elmouaddeb 
Mouhammed Nizar 

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 
 7 21 االشهار السمعي البصري التصميم التصميم
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  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
مرتبين تفاضليا والمدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء المحادثة  السينوغرافيافي اختصاص 

 مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر 

1 

Rafrafi Hiba 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 1 30 السينوغرافيا التصميم التصميم

2 

Beya Hbaieb 
لعلوم وتكنولوجيات المدرسة العليا 

 2 29 السينوغرافيا التصميم التصميم

3 

Mariam Hamdi 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 2 29 السينوغرافيا التصميم التصميم

4 

safia chraiet 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 3 13 السينوغرافيا التصميم التصميم

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة االختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 
Afef Jmal Epouse 
Aytadi 

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 
 1 52 التعليب التصميم التصميم

2 

Neila RHOUMA 
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 2 51 التعليب التصميم التصميم

3 

 هدى عبيد
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات 

 3 29 التعليب التصميم التصميم

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
 ملفاتهم المدعوين إليداعو تاريخ الكتابة واإلعالم والمكتبات في اختصاص   

  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 
 

 

 

 

 الجمهورية التونسية          
     العلمي                وزارة التعليم العالي والبحث

   جامعة منوبة            

       

 المؤسسة المطلوبة : المعهد العالي للتوثيق بتونس 
 

 
 

 ع/ر
 اإلسم واللقب

 اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة
 الرتبة النتيجة

1 
 اإلسم واللقب

 المعهد العالً للتوثٌق بتونس

 تارٌخ 
 1 46 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

2 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس حسنة مصدق

 
 2 40 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

3 

Mohamed 

Chérif 

Marzougui المعهد العالً للتوثٌق بتونس 
 

 3 32 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

4 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس لٌلى زغدود

 
 4 31 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

5 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس عاطف سالم

 
 5 26 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

6 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس رمزي جوابلٌة 

 
 5 26 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

7 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس عالء األسود

 
 6 13 تارٌخ الكتابة واالعالم والمكتبات

8 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس حلمً غزوانً 

 
 7 9 الكتابة واالعالم والمكتباتتارٌخ 
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 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين

 المدعوين إليداع ملفاتهمو المكتبات  في اختصاص 

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب

 المؤسسة المطلوبة : المعهد العالي للتوثيق بتونس 

 

 ع/ر
 اإلسم واللقب

 اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة
 الرتبة النتيجة

1 

 جٌهان قندٌل

 
 المعهد العالً للتوثٌق بتونس

 

Sciences de 

l’information 

 

Bibliothéconomie 

 

29 

 

1 

 


