
املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

الهاتفالبريد اإللكترونياخلطة الوظيفيةالرتبةاالسم واللقب

- قائمة املكلفني بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية بجامعة 
منوبة واملؤسسات الراجعة لها بالنظر –

رئاسة 
اجلامعة

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املعهد 
العالي 
للتوثيق

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة منوبة

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املعهد 
العالي 
للتربية 
اخملتصة

املدرسة 
العليا 

لالقتصاد 
الرقمي

املدرسة 
العليا 
للتجارة

املعهد
 العالي 
للبيوتكنولوجيا 
بسيدي
 ثابت

املعهد
 العالي
 لتاريخ
 تونس

 املعاصر

أميرة الدويري

منى الولهازي

عبد الباسط رزق

سعيدة القاسمي

سنية املطيري

سلمى اجلبالي

سلوى اجلبري

متصرف مستشار 
في الوثائق واألرشيف

متصرف مستشار 
في الوثائق واألرشيف

متصرف 
في الوثائق واألرشيف

متصرف 
في الوثائق واألرشيف

مكتبي/موثق

متصرف

تقني أول

مكتبي

حافظ مكتبات

مكتبي

متصرف مستشار

مهندس أول

مدير مكتبة

متصرف رئيس

رئيس 
مصلحة

رئيس 
مصلحة

كاتب عام

amiradouiri.uma

@gmail.com

ouelhazimouna

@yahoo.fr

abdelbassetrezk

@yahoo.fr

Mtirisonia6

@gmail.com

71 601 499

(222)

salmoumajj

@yahoo.fr

jabrisaloua

@gmail.com

berriwalid

@gmail.com

Mohame_ed

@yahoo.fr

Ines_kck

@yahoo.fr

Mongia.nasraoui

@yahoo.fr

هدى الشالخي

وليد بري

محمد عجالة

إيناس كشك

منجية النصراوي

ثريا بنحراث

سليم السويهي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71 601 499

(131)

guesmiziadisaida

@yahoo.fr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية كلية

 اآلداب 
والفنون 

واإلنسانيات
نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

معهد 
الصحافة 

وعلوم 
اإلخبار

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املعهد 
العالي 
لفنون 

امللتيميديا

املعهد 
العالي 

للمحاسبة 
وإدارة 

املؤسسات

املدرسة 
الوطنية 
للطب 

البيطري 
بسيدي ثابت

املدرسة
 العليا 
لعلوم 

وتكنولوجيات 
التصميم

املعهد العالي
 للرياضة 
والتربية

 البدنية بقصر 
السعيد

لطيفة التايب

كرمية الغضبان

زينة بريك

سعاد الطرابلسي

سهام العباسي

مرمي الرزقي

جيهان فروجة

محلل مركزي

حافظ مكتبات

متصرف مساعد 
في الوثائق واألرشيف

مهندس أول

تقني أول

حافظ مكتبات
 وتوثيق

متصرف مساعد 
في الوثائق واألرشيف

متصرف مستشار

تقني إعالمية

أ.أ.م.درجة إ

رئيس مصلحةم. في الرياضة

كاتب عام

متصرف مستشار

رئيس 
مصلحة

كاتب أول 
ملؤسسة

zinabraiek

@hotmail.com

Tab_souad

@yahoo.fr

Jihene.weli

@yahoo.fr

Amdouni.ahlem2014

@gmail.com

Kherijiali

@yahoo.fr

Nizar.aoussaji

@gmail.com

Yosragh.Kheder

@gmail.com
55 865 790

98 237 198

نورة البركاتي

أحالم العمدوني

علي اخلريجي

نزار العوسجي

يسرى غويلي

-

-

مدير مكتبة

-

-

-

-

-

Baraketi.noura

@yahoo.fr

--

--

-

-

-

-

--

-

-

---

-

-

21 298 439

99 178 209

71 601 890

71 600 705

-

-

-

املكلف(ة) بالنفاذ 
إلى الوثائق اإلدارية

نائب(ة) املكلف(ة) 
بالنفاذ إلى الوثائق 

املدرسة 
الوطنية 
لعلوم 

اإلعالمية

-

-

-

--

--

---

--


