
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المكلفة بالنفاذ إلى المعلومة بجامعة منوبةإعداد

 - أميرة الدويري -

 

 : الكاتب العام لجامعة منوبةإشرافتحت 

 - عماد الحيدري -



 

 والمكلف بالنفاذ ونائبه هيكلحول المعطيات 

 

 المكلف بالنفاذ إلى المعلومة الهيكل: جامعة منوبة

 الفاكس الهاتف البريد اإللكتروني المهني الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب موقع الواب العنوان االجتماعي

 جامعة منوبة

المدينة الجامعية 

 بمنوبة

 منوبة 2010

www.uma.rnu.tn 

 أميرة الدويري

متصرف مستشار 

في الوثائق 

 واألرشيف

 amira.douiri@uma.tn رئيس مصلحة
71 601 499 

71 602 996 
71 602 211 

 نائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 الفاكس الهاتف البريد اإللكتروني المهني الخطة الوظيفية الرتبة االسم واللقب

 منى الولهازي

متصرف مستشار 

في الوثائق 

 واألرشيف

 ouelhazimouna@yahoo.fr كاهية مدير
71 601 499 

71 602 996 
71 602 211 
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                             2019خالل سنة   النفاذ إلى المعلومة الواردة على رئاسة جامعة منوبة الردود على مطالبمعطيات حول 

  

العدد 

 الرتبي

 عدد المطلب

 بسجل هيكل النفاذ

طبيعة المعلومة 

 المطلوب النفاذ إليها

مطلب تمت اإلجابة 

 عليه بالقبول

تمت اإلجابة  مطلب

 عليه بالرفض

سبب 

 الرفض

مطلب تظلم لدى 

 رئيس الهيكل
 الرد على مطلب التظلم سبب التظلم

01 15 
معلومات تتعلق 

 بمؤسسة أخرى

تم إرشاد طالب 

المعلومة إلى الهيكل 

المعني وتم مده 

بطرق االتصال 

بالهيكل المكلف 

بالنفاذ بالمؤسسة 

 المعنية

     

02 16 
معينة حول  معطيات

 الجامعة 
*      

03 17 
نسخ من مراسالت 

 صادرة وواردة
      

04 18 
معلومة حول خدمة 

 تسندها الجامعة

تمت إحالة الطلب 

للمصلحة المعنية 

 للرد
     

05 19 
معلومة حول خدمة 

 تسندها الجامعة
*      

06 20 
)أعداد( تخص  معطيات

 طالب المعلومة
*      

07 21 
طلب نفاذ لإلحالة إلى 

 تحت اإلشرافمؤسسة 

تمت اإلحالة وإعالم 

 الطالب بذلك
     

08 22 

معلومات حول خدمات 

تسندها الجامعة 

ومعطيات شخصية تهم 

 الغير

تم الرد بما يستوجب 

 مع التوضيح
     

09 23 
معلومات حول خدمة 

تحت تسندها مؤسسة 

تم توجيه الطالب 

إلى االتصال بالجهة 
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المعنية مع مده  اإلشراف

 بطرق االتصال بها

10 24 
معلومة حول خدمة 

تحت تسندها مؤسسة 

 اإلشراف

تم توجيه الطالب 

لالتصال بالمؤسسة 

 المعنية 
     

11 25 
طلب نفاذ لإلحالة إلى 

 مؤسسة تحت اإلشراف

تمت إحالة الطلب 

إلى المؤسسة 

 المعنية
     

12 26 
نسخ من وثائق متوفرة 

 الجامعةلدى 
*      


