
 
 
 

    
 

  

         

 

 1920كائمة املكلفين بالىفاذ إلى املعلومة و هوابهم بجامعة ثووس املىار و مؤسساتها لسىة 
 

 املؤسسة الاسم و الللب الخطة الوظيفية/ الصفة  الهاثف البًرد الالكترووي  املهام

 

 مستشار صحفي كاتب لجامعت  ahlem.turki@utm.tn 71873366 علومت المىمكلفت بالىفاذ إل
  أحالم التركي الكنزاري

 جامعة ثووس املىار
 

 ألفت بالضيافي متصرف في الوثائق و ألارشيف Olfa.bedhiafi@utm.tn ةهائب

  رشيد السارعي متصرف مستشار Rachid.zarai@fmt.utm.tn 71563709 علومت المىبالىفاذ إل مكلف

 بسمت عبيد متصرف مساعد في الوثائق و ألارشيف Basma.abid@fmt.utm.tn ةهائب كلية الطب بتووس

 معهد بوركيبة للغات الحية ريم البياوي متصرف رئيس مدًرة املكتبت Rim.bibani@iblv.rnu.tn 71832418 ى املعلومتمكلفت بالىفاذ إل

 لطفي السليماوي عون تقني  Lotfi.slimeni@iblv.utm.tn هائب 

محمد كمون  كاتب عام  mohamed.kammoun@istmt.utm.tn 71260400 ى املعلومتمكلف بالىفاذ إل املعهد العالي للتكىولوجيات الطبية 

 هاجر عميش متصرف مستشار  hajer.amiche@istmt.utm.tn ةهائب بتووس

 املعهد العالي لإلعالمية حوريت مطيرة متصرف في الوثائق و ألارشيف Houria.Mtira2010@gmail.com 71706698 إلى املعلومتمكلفت بالىفاذ 

 سيد القروي تقني أول Essaied.garoui@isi.utm.tn هائب 

 املدرسة الوطىية للمهىدسين بتووس بسمت الخشرومي  كاتبت عامت  besma.belaid@enit.utm.tn 70014400 ى املعلومتمكلف بالىفاذ إل
 متصرفت في الوثائق و ألارشيف insaf.benbouguerra@enit.utm.tn ةهائب 

 

 إهصاف بً بوقرة

- متصرف مستشار في الوثائق ألارشيف Faouzia.hamouda@gmail.com 71871666 ى املعلومتمكلفت بالىفاذ إل

 كاتب مؤسست

فوزيت احمودة 

 

اء  كلية العلوم للرياضيات والفيًز

 بتووسوالطبيعيات 
 عربيت كرامتي متصرف مساعد في الوثائق و ألارشيف arbia.fst@gmail.com ةهائب 

ملعهد التحضيري للدراسات ا كريمت املاجري كاتب مؤسست- متصرف مستشار kamejri@ymail.com 71874688 ى املعلومتمكلفت بالىفاذ إل

  الثامريىهد كاتب عام- متصرف رئيس houda.themri@ipeim.utm.tn ةهائب الهىدسية باملىار

الجمهوريت التووسيت 

والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

جــامعة ثـووس الـمـىار 

 ف للشؤون القاهوهيت وألارشيف واليشر/ا

مصلحت اليشر والتوثيق وألارشيف 
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 املؤسسة الاسم و الللب الخطة الوظيفية/ الصفة  الهاثف البًرد الالكترووي  املهام

 

-متصرف رئيس في الوثائق و ألارشيف chokri.rajhi@fsegt.utm.tn 71872104 ى املعلومتمكلف بالىفاذ إل

 كاتب عام

كلية العلوم الاكتصادًة والتصرف  شكري الراجحي

 بتووس

 سهام الىيجاوي متصرف في الوثائق و الارشيف sihem.nijeoui@fsegt.utm.tn ةهائب 

 املعهد العالي للعلوم إلاوساهية بتووس آمىت الحمداوي  مكتبي موثق  Hemem2004@hotmail.com 71569499 إلى املعلومتمكلفت بالىفاذ 

 آمىت املاجري متصرف مستشار  emna.mejri@ussht.utm.tn هائب 

مخلوف بً حفصيت  كاتب عام -متصرف رئيس makhlouf.benhafsia@fdspt.utm.tn 71870420 ى املعلومتمكلف بالىفاذ إل كلية الحلوق و العلوم السياسية 

كريمت الغسواوي  متصرف مساعد في الوثائق و الارشيف  Karima-ghazouani@yahoo.fr ةهائب بتووس

 -أستاذ أول مميز درجت استثىائيت mohamed.helali.sg@issbat.utm.tn 71573721 ى املعلومتمكلف بالىفاذ إل

 كاتب عام

املعهد العالي للعلوم البيولوجية  محمد الهاللي 

 التطبيلية بتووس

 حسىت الغربي كاتب أول -متصرف رئيس hasna.gharbi@issbat.utm.tn ةهائب

أخصائي اجتماعي مستشار  faouziabaza@gmail.com 71560250 مكلف بالىفاذ  معهد البحوث البيطرية فوزي عبازة

طبيب بيطري ومتفقد جهوى  Ramzi1206@yahoo.fr  71571489 هائب  رمسي البرقاوي
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