
 
 
 

 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
 المدعوين إليداع ملفاتهمو مرتبين تفاضليا  في اختصاص المالية  

  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 

 

 

 الجمهورية التونسية          
 وزارة التعليم العالي والبحث

     العلمي               
   جامعة منوبة            

       

 المعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤّسسات المطلوبة: المؤسسة

 

 الرتبة النتيجة االختصاص المادة المؤسسة االسم واللقب ع/ر

1 Houda Jendoubi 
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 1 35 مالية المالية والمحاسبة المؤسسات بتونس

 فاطمة عبيدي 2
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 2 33 مالية المالية والمحاسبة المؤسسات بتونس

3 Amel Ben Halima 
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 3 25 مالية المالية والمحاسبة المؤسسات بتونس

 ألفة القروي 4
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 4 23 مالية المالية والمحاسبة المؤسسات بتونس

 هناء مرزوق 5
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 5 20 مالية المالية والمحاسبة المؤسسات بتونس
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  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
مرتبين تفاضليا والمدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء المحادثة  المحاسبةفي اختصاص 

 مع لجنة االنتداب

 
 

اإلسم  ع/ر 
 واللقب

 النتيجة المجموع اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة

1 Mouna 
HDIA 

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 1 56 محاسبة المالية والمحاسبة

أميرة  2
 حوانب

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 2 53 محاسبة المالية والمحاسبة

3 Walid 
Trabelsi 

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 3 39 محاسبة المالية والمحاسبة

المعهد العالي للمحاسبة  أمل بكور 4
 وإدارة المؤسسات بتونس

 4 33 محاسبة المالية والمحاسبة

يكنة  6
 القروي

المعهد العالي للمحاسبة 
 المؤسسات بتونس وإدارة

 5 30 محاسبة المالية والمحاسبة

7 afef 
khalil 

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 5 30 محاسبة المالية والمحاسبة

8 Chedia 
Hédfi 

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 5 30 محاسبة المالية والمحاسبة

روضة  9
saidani   

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 6 28 محاسبة المالية والمحاسبة

هند  10
 القرمازى

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 7 27 محاسبة المالية والمحاسبة

المعهد العالي للمحاسبة  رانية ولها 11
 وإدارة المؤسسات بتونس

 8 22 محاسبة المالية والمحاسبة

نسرين  12
 ساسي

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 8 22 محاسبة المالية والمحاسبة

إيناس  13
 العابد

المعهد العالي للمحاسبة 
 وإدارة المؤسسات بتونس

 9 19 محاسبة المالية والمحاسبة

 خالد 14
 عامري

 للمحاسبة العالي المعهد
 بتونس المؤسسات وإدارة

 10 11 محاسبة والمحاسبة المالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 BOURAOUI Khadija  المعهد العالي
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

التصرف في 
 الموارد البشرية

47 1 

المعهد العالي  عفيفة فارحي 2
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

 1 47 إدارة أعمال

3 Ines Mhissen  المعهد العالي
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

مدخل الى 
 التصرف

39 2 

المعهد العالي  إيمان بن زكري 4
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

التصرف في 
 الموارد البشرية

35 3 

المعهد العالي  امل اللواتي 5
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

مدخل الى 
 التصرف

35 3 

6 Fatma CHIKHAOUI  المعهد العالي
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

 4 31 إدارة أعمال

7 Afef BEN DELHOUMA 
SGHAIRI 

العالي المعهد 
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

التصرف في 
 الموارد البشرية

27 5 

8 Fadia Ben Hassen   المعهد العالي
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

 6 22,5 إدارة أعمال

المعهد العالي  عليه عاشوري 9
 للمحاسبة

وإدارة المؤسسات  
 بتونس

إدارة 
 أعمال

التصرف في 
 الموارد البشرية

8 7 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين

مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء المحادثة  التسويقفي اختصاص 
 مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة  النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Ibtissem 
dellagi  

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 
 المؤسسات بتونس

 1 37 التسويق التسويق

2 Salma 
Mahwechi 

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 
 المؤسسات بتونس

 2 28 التسويق التسويق

 
 

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

 المحادثة مع لجنة االنتداب
 
 

 الرتبة النتيجة  االختصاص المادة المؤسسة اإلسم واللقب ع/ر

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة  يسرى التواتي 1
 المؤسسات بتونس

القانون  القانون
 الجبائي

33 1 

 
 
 

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

 مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة  سمية غنيمي 1
 المؤسسات بتونس

الطرق 
 الكمية

 1 58 اإلحصاء

2 Samia Ben 
Messaoud 

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 
 المؤسسات بتونس

الطرق 
 الكمية

 2 49 اإلحصاء

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة  عبد المنعم نعيمي 3
 المؤسسات بتونس

الطرق 
 الكمية

 3 23 اإلحصاء

 

 
 

 
 



 
 
 

 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
 المدعوين إليداع ملفاتهمو مرتبين تفاضليا  في اختصاص المالية  

  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 

 

 

 الجمهورية التونسية          
     العلمي                وزارة التعليم العالي والبحث

   جامعة منوبة            

       

 المدرسة العليا للتجارة تونس المطلوبة: المؤسسة

 الرتبة  النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Nesrine AYADI 1 56 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 2 55 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس إيناس بن صالح  2

3 nadia mansour 3 54 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 3 54 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أحمد بوتسكة 4

5 Wafa Khémiri  4 44 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

6 Boudebbous Thouraya 5 40 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 6 33 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس مروى الشواشي 7

 7 32,5 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس نسرين يحياوي 8

9 Neila MAJOUL 8 32 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 9 29 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس منال زيدي 10

11 RANIA MAKNI 9 29 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

12 Salma Mokdadi  9 29 مالية المالية والمحاسبة العليا للتجارة بتونسالمدرسة 

 10 28 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فلاير بلغيث 13

 11 27 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فاطمة هويدي 14

15 Ibtissem Makbli 12 26 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 
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 13 25 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أسماء عابدي 16

17 Hayfa AMRAOUI ACHECHE 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فردوس عبد هللا 18

 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس بالل البوزادي  19

 15 18 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أكرم ابراهيم  20

 

 

  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
في اختصاص العلوم االقتصادية مرتبين تفاضليا والمدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 

 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر 

المدرسة العليا للتجارة  سكينة  الفارسي 1
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  إيناس بن دخيل 2
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

3 Manel Dridi  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  نصرالدين قايدي 4
 بتونس

 2 43 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  الهاللي عربية 5
 بتونس

 3 40 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  سارة ماجول 6
 بتونس

 4 39 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  صبرين الظاهري 7
 بتونس

 5 37 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  أميرة السعيدي  8
 بتونس

 5 37 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

9 Houda Jendoubi  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 6 36 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

10 Ben Hamouda 
Abderrazek 

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 7 35 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  العياديمنال  11
 بتونس

 8 34 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  احالم الزواري  12
 بتونس

 9 32 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

13 Amani Boussaada  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 9 32 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

 



 

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

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 ASMA BAAZAOUI  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 56 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  ليلى عثماني 2
 بتونس

 2 55 التسويق التسويق

3 Souad Maghraoui  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 3 48 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  الهام الهمامي 4
 بتونس

 4 47 التسويق التسويق

5 salma ayeb   المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 4 47 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  عبير بن مبروك  6
 بتونس

 5 44 التسويق التسويق

7 Manel khedher  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 6 41 التسويق التسويق

8 Saloua Touil  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 7 40 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  هالة بن عبد النبي 9
 بتونس

 8 36 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  حنان الهمامی  10
 بتونس

 9 35 التسويق التسويق

11 Wiem Ben Jemia  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 10 34 التسويق التسويق

12 afef sahli  للتجارة المدرسة العليا
 بتونس

 11 32 التسويق التسويق

13 Sarah Ben Bouyahia  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  مريم العالم  14
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

15 Aroua Aissaoui  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين

في اختصاص الطرق الكّمية مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 
 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

المدرسة العليا للتجارة  عبيديياسين  1
 بتونس

 1 54 طرق كّمية الطرق الكمية

تفاحة مريم بالحاج  2
 محمد

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 2 48 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  منوبية عافي 3
 بتونس

 3 44 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  سيماء ذويب 4
 بتونس

 3 44 طرق كّمية الطرق الكمية

5 Imen Baccouche  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 4 40 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  الفة الشاوش 6
 بتونس

 5 39 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  ضحى الدريدي 7
 بتونس

 6 34 طرق كّمية الطرق الكمية

 

  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
في اختصاص الطرق الكّمية مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 

 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة  النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Bechir MOKLINE  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 53 إدارة أعمال إدارة أعمال

المدرسة العليا للتجارة  فاطمة اللجمي 2
 بتونس

 2 47 إدارة أعمال إدارة أعمال

3 Leila Ben Hassine  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 3 46 إدارة أعمال إدارة أعمال

4 Hager Rhodesly  للتجارة المدرسة العليا
 بتونس

 4 34 إدارة أعمال إدارة أعمال

5 Dorra Ben 
Jaballah 

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 5 9 إدارة أعمال إدارة أعمال

 



 
 
 

 للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
 المدعوين إليداع ملفاتهمو مرتبين تفاضليا  في اختصاص المالية  

  و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب 

 

 

 الجمهورية التونسية          
     العلمي                وزارة التعليم العالي والبحث

   جامعة منوبة            

       

 المدرسة العليا للتجارة تونس المطلوبة: المؤسسة

 الرتبة  النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Nesrine AYADI 1 56 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 2 55 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس إيناس بن صالح  2

3 nadia mansour 3 54 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 3 54 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أحمد بوتسكة 4

5 Wafa Khémiri  4 44 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

6 Boudebbous Thouraya 5 40 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 6 33 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس مروى الشواشي 7

 7 32,5 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس نسرين يحياوي 8

9 Neila MAJOUL 8 32 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 9 29 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس منال زيدي 10

11 RANIA MAKNI 9 29 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

12 Salma Mokdadi  9 29 مالية المالية والمحاسبة العليا للتجارة بتونسالمدرسة 

 10 28 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فلاير بلغيث 13

 11 27 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فاطمة هويدي 14

15 Ibtissem Makbli 12 26 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

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


 13 25 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أسماء عابدي 16

17 Hayfa AMRAOUI ACHECHE 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس 

 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس فردوس عبد هللا 18

 14 24 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس بالل البوزادي  19

 15 18 مالية المالية والمحاسبة المدرسة العليا للتجارة بتونس أكرم ابراهيم  20

 

 

  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
في اختصاص العلوم االقتصادية مرتبين تفاضليا والمدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 

 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر 

المدرسة العليا للتجارة  سكينة  الفارسي 1
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  إيناس بن دخيل 2
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

3 Manel Dridi  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 46 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  نصرالدين قايدي 4
 بتونس

 2 43 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  الهاللي عربية 5
 بتونس

 3 40 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  سارة ماجول 6
 بتونس

 4 39 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  صبرين الظاهري 7
 بتونس

 5 37 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  أميرة السعيدي  8
 بتونس

 5 37 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

9 Houda Jendoubi  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 6 36 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

10 Ben Hamouda 
Abderrazek 

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 7 35 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  العياديمنال  11
 بتونس

 8 34 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

المدرسة العليا للتجارة  احالم الزواري  12
 بتونس

 9 32 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

13 Amani Boussaada  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 9 32 علوم إقتصادية العلوم االقتصادية

 



 

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

 و إجراء المحادثة مع لجنة االنتداب
 

 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 ASMA BAAZAOUI  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 56 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  ليلى عثماني 2
 بتونس

 2 55 التسويق التسويق

3 Souad Maghraoui  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 3 48 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  الهام الهمامي 4
 بتونس

 4 47 التسويق التسويق

5 salma ayeb   المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 4 47 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  عبير بن مبروك  6
 بتونس

 5 44 التسويق التسويق

7 Manel khedher  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 6 41 التسويق التسويق

8 Saloua Touil  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 7 40 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  هالة بن عبد النبي 9
 بتونس

 8 36 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  حنان الهمامی  10
 بتونس

 9 35 التسويق التسويق

11 Wiem Ben Jemia  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 10 34 التسويق التسويق

12 afef sahli  للتجارة المدرسة العليا
 بتونس

 11 32 التسويق التسويق

13 Sarah Ben Bouyahia  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

المدرسة العليا للتجارة  مريم العالم  14
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

15 Aroua Aissaoui  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 12 31 التسويق التسويق

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين

في اختصاص الطرق الكّمية مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 
 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

المدرسة العليا للتجارة  عبيديياسين  1
 بتونس

 1 54 طرق كّمية الطرق الكمية

تفاحة مريم بالحاج  2
 محمد

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 2 48 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  منوبية عافي 3
 بتونس

 3 44 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  سيماء ذويب 4
 بتونس

 3 44 طرق كّمية الطرق الكمية

5 Imen Baccouche  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 4 40 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  الفة الشاوش 6
 بتونس

 5 39 طرق كّمية الطرق الكمية

المدرسة العليا للتجارة  ضحى الدريدي 7
 بتونس

 6 34 طرق كّمية الطرق الكمية

 

  للتدريس بجامعة منوبة بصفة مدّرس متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه قائمة المترشحين
في اختصاص الطرق الكّمية مرّتبين تفاضليا و المدعوين إليداع ملفاتهم و إجراء 

 المحادثة مع لجنة االنتداب

 
 الرتبة  النتيجة اإلختصاص المادة المؤسسة المطلوبة اإلسم واللقب ع/ر

1 Bechir MOKLINE  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 1 53 إدارة أعمال إدارة أعمال

المدرسة العليا للتجارة  فاطمة اللجمي 2
 بتونس

 2 47 إدارة أعمال إدارة أعمال

3 Leila Ben Hassine  المدرسة العليا للتجارة
 بتونس

 3 46 إدارة أعمال إدارة أعمال

4 Hager Rhodesly  للتجارة المدرسة العليا
 بتونس

 4 34 إدارة أعمال إدارة أعمال

5 Dorra Ben 
Jaballah 

المدرسة العليا للتجارة 
 بتونس

 5 9 إدارة أعمال إدارة أعمال

 


