
    

 الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان    جامعة القير

    

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 )املتحصلني( :هندسة ميكانيكيةاالختصاص

    

 احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر
 26 متحصلة على الدكتوراه فاطمة اخلراط 1

 تجديد متحصلة على الدكتوراه أنوار بن جديدة 2

 21,5 متحصلة على الدكتوراه مروى بو سالمة 3

 32 متحصلة على الدكتوراه فاطمة أوالد سعد 4

 27 متحصلة على الدكتوراه دنيازاد صيود  5

 24,5 الدكتوراهمتحصلة على  سلمى البنزريت 6

 30,5 متحصل على الدكتوراه هيثم نصراوي 7

 عدم تطابق االختصاص  متحصل على الدكتوراه اهلادي جديل 8

 عدم تطابق االختصاص  متحصلة على الدكتوراه حسنية حاجي 9

 تجديد  متحصلة على الدكتوراه فاتن الناصري 10

 تجاوزت عدد العقود متحصلة على الدكتوراه سناء دردوري  11

 تجاوزت عدد العقود متحصلة على الدكتوراه وفاء تقتق 12

 22,5 متحصلة على الدكتوراه سهري املنقعي 13

 35 متحصلة على الدكتوراه هالة السوسي 14

 تجديد متحصلة على الدكتوراه يثرب الزعلوين 15

 العقودتجاوزت عدد  متحصلة على الدكتوراه رمي القيزاين 16

 20 متحصل على الدكتوراه رايض السعيدي 17

 27 متحصلة على الدكتوراه هاجر داود  18

 29,5 متحصلة على الدكتوراه أمرية عباسي 19

 24 متحصلة على الدكتوراه هيبة الشريف 20



 23 متحصلة على الدكتوراه مىن القالل 21

 17 متحصل على الدكتوراه وسيم اليف 22
 30,5 متحصلة على الدكتوراه انصاف حمرز 23

 32,5 متحصلة على الدكتوراه هاجر الطرودي 24

 تجديد متحصلة على الدكتوراه فاطمة بوزقرو 25

 تجديد متحصلة على الدكتوراه درة بن حسن  26

 تجاوزت عدد العقود متحصلة على الدكتوراه منال قطاطة 27

 تجديد الدكتوراهمتحصلة على  انهد السوسي  28

 جتاوزت عدد العقود متحصلة على الدكتوراه يلدس شواري  29
 29,5 متحصلة على الدكتوراه ايمسينة بوطار  30

 26 متحصلة على الدكتوراه أمرية سامل 31

    
  



 الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان    جامعة القير

    

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 )املرمسني(  :هندسة ميكانيكيةاالختصاص

    

 احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر
 17,5 مرمسة ابلدكتوراه مىن بن سالمة 1

 13 مرمسة ابلدكتوراه هالة اكرير 2

 11 ابلدكتوراهمرسم  معني ورغي 3
 27 مرمسة ابلدكتوراه خولة ساسي 4

 14 مرمسة ابلدكتوراه آمال سلطان 5

 22,5 مرمسة ابلدكتوراه بسمة سيدية 6

 تجديد مرمسة ابلدكتوراه مررى الزين 7

 تجديد مرمسة ابلدكتوراه انجية عياشي 8

 تجديد مرمسة ابلدكتوراه رانية الشعري 9
  



 التونسيةالجمهورية 

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 )املتحصلني( : اآللية واالعالمية الصناعيةاالختصاص

      

   احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

   14 متحصل على الدكتوراه أمساء اهلمامي 1

   25 متحصل على الدكتوراه إهلام الكيالين 2

   26 متحصل على الدكتوراه منريه حامدي  3

   27,5 متحصل على الدكتوراه انتصار خوجة 4

   25,5 متحصل على الدكتوراه زينب ريوف 5

   28,5 الدكتوراهمتحصل على  خولة معتوق 6

   28,5 متحصل على الدكتوراه علي شعباين 7

   18,5 متحصل على الدكتوراه سالمة مقين 8

   22 متحصل على الدكتوراه سندس ماجري  9

   28,5 متحصل على الدكتوراه هاجر احلذيري  10

   جتديد متحصل على الدكتوراه حنان عباس 11

   31 متحصل على الدكتوراه راضية الفازعي 12

   26,5 متحصل على الدكتوراه فاطمة اللجمي 13

   تجديد متحصل على الدكتوراه عفاف ابن مرعي 14

   27 متحصل على الدكتوراه مروى سعيد  15

   27 متحصل على الدكتوراه مساح عدايلي 16
  



 الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 )املرمسني( : اآللية واالعالمية الصناعيةاالختصاص

      

   احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

   12 مرسم ابلدكتوراه اميان احلمروين 1

   9,5 مرسم ابلدكتوراه اميان يوسف 2

   17,5 مرسم  ابلدكتوراه عبري حرزي  3

   مرفوض غري متحصل على املاجستري  مرسم ابلدكتوراه رمزي الرايسي 4

   13,5 مرسم ابلدكتوراه رابب بن مجعة 5

      
  



 الجمهورية التونسية

 

     

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان      جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك )املتحصلني( : االختصاص

       

    احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

    24 متحصل  مرمي سعيده  1

    تجديد متحصل  صفاء سعود   2

    20 متحصل  إمساعيل قسومي 3

    12 متحصل  رضى سامل  4

    20 متحصل  عبد السالم عبيدي  5

    30 متحصل  إميان التاجوري  6

    30 متحصل  إيناس الفريقي  7

    28 متحصل  شوقي قامسي  8

    26 متحصل  مرمي بن عبد هللا   9

    20,5 متحصل  حممد بنعبد العظيم 10

    23 متحصل  ليلى حريق  11

    20 متحصل  ايسني ظاهري   12

    24 متحصل  إيناس القابسي  13

    17 متحصل  سارة احلجري  14

    24 متحصل  عبد الرحيم السربي   15

    24,5 متحصل  عفاف الصاحلي  16

    22 متحصل  جماهد قسومي  17

 23,5 متحصل  أمين احلاليل  18
   

    15,5 متحصل  أمين منصوري   19

    تجديد متحصل  لبنة بلقاسم   20



    10,5 متحصل  وليد حممد  21

       
  



 الجمهورية التونسية

 

     

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان      جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك )املرمسني( : االختصاص

       

    احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

    12 مرسم  محزةبن كريد  1

    10 مرمسة  سالف بوعافيه 2

    13 مرسم  خالد ذييب  3

    14 مرسم  سيف الدين مسعود   4

    14 مرسم  ايسني الكرتلي  5
 

      
  



       

  الجمهورية التونسية

 

     

      وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: األنظمة الكهرابئية )املتحصلني(

       

    احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

    جتديد متحصل عليها محيدةاميان بن  1

    26 متحصل عليها الفة قم 2

    جتديد متحصل عليها سوار مخاخم 3

    38,5 متحصل عليها انيسة حسيين  4

    33 متحصل عليها اماين قدري 5

    14 متحصل عليها جهاد محد  6

    21 متحصل عليها جيهان الوكيل 7

    26 متحصل عليها هنلة بن حليمة 8

    34 متحصل عليها امين عموري 9

    عدم تطابق االختصاص متحصل عليها فاطمة اللجمي 10

    28 متحصل عليها امينة املسدي  11

    جتديد متحصل عليها كوثر الفاهم 12

    جتديد متحصل عليها زينب بن مربوك 13

    25,5 متحصل عليها ومسة حنيين  14

    21,5 متحصل عليها مساح العمامي 15
  



  الجمهورية التونسية

 

     

      وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: األنظمة الكهرابئية )املرمسني(

       

    احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

    17 مرسم ابلدكتوراه انئلة بن حليمة 1

    14,5 مرسم ابلدكتوراه درة عبد اجلليل 2

    19 مرسم ابلدكتوراه جنات جامعي 3

    21 مرسم ابلدكتوراه رائدة السالمي 4

       
  



      

      

 الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 الرايضيات )املتحصلني(  : االختصاص

      

   احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

   24 الدكتوراهمتحصل على  سعيدي مسية  1

   17,5 متحصل على الدكتوراه كرمية بنعلي 2

   19,5 متحصل على الدكتوراه بالل السعداوي 3

   31 متحصل على الدكتوراه سوسن درابل 4

   21,75 متحصل على الدكتوراه خري الدين ظاهري  5

   22,25 متحصل على الدكتوراه مالك جلنف 6

   27 على الدكتوراهمتحصل  امل نصري 7

   26 متحصل على الدكتوراه الشريف الزايدي 8

   20 متحصل على الدكتوراه ايسني مربوكي  9

   تجديد متحصل على الدكتوراه اثمر الفائدي 10

   25 متحصل على الدكتوراه رمي ساملي 11

 17,5 متحصل على الدكتوراه فاتن بوزايين 12
  

 مرفوض  متحصل على الدكتوراه خليفي  شهيبة 13
  

 17,5 متحصل على الدكتوراه مروى القوادري 14
  

 19,25 متحصل على الدكتوراه وليد مرواين 15
  

 15 متحصل على الدكتوراه محدي عمار  16
  

 11 متحصل على الدكتوراه محزة غودي  17
  

 تجديد متحصل على الدكتوراه حسام داود 18
  

 مرفوض  متحصل على الدكتوراه درغام أحالم  19
  



 مرفوض  متحصل على الدكتوراه زينة سعودي 20
  

 21,5 متحصل على الدكتوراه ايمان بن حسي    21
  

 25 متحصل على الدكتوراه نبيلة القمدي 22
  

 32 متحصل على الدكتوراه مريم بنسعيد  23
  

 17 الدكتوراهمتحصل على  امنة غربال 24
  

25   
 22,5 متحصل على الدكتوراه مني  محفوظ 

  

 18 متحصل على الدكتوراه ام كلثوم وناس   26
  

 19 متحصل على الدكتوراه أسماء القضام   27
  

28   
 15,5 متحصل على الدكتوراه عل  الؤيتون 

  

 41 متحصل على الدكتوراه بلقاسم رحال 29
  

 20 متحصل على الدكتوراه ضيفاويأنيس  30
  

 تجديد متحصل على الدكتوراه زينب السالم   31
  

32   
 16,25 متحصل على الدكتوراه ايمان  فرجان 

  

 20 متحصل على الدكتوراه منية بوضياف 33
  

34   
 27 متحصل على الدكتوراه أنور بنعن 

  

35   
 18 متحصل على الدكتوراه منال عمدون 

  

 19,5 متحصل على الدكتوراه محسن شان    36
  

37   
 23 متحصل على الدكتوراه محمد رحمان 

  

      
  



 الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021بعنوان السنة اجلامعية نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد 
 الرايضيات )املرمسني( : االختصاص

      

 احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر
  

 مرسم ابلدكتوراه حبروين صربي  1
19 

 مرسم ابلدكتوراه موالهي رضوان 2
4,25   

 مرسم ابلدكتوراه حنان بنعلي 3
13,25   

 مرسم ابلدكتوراه غريبرمحة  4
4   

   3,25 مرسم ابلدكتوراه سلمى بياوي 5

  16 مرسم ابلدكتوراه زينب حممدي 6
 

  06 مرسم ابلدكتوراه محمد بن صالح 7
 

  05 مرسم ابلدكتوراه حسام عاشوري 8
 

9   
  15,5 مرسم ابلدكتوراه صفوة خليف 

 

  12,25 مرسم بالدكتوراه زهور جالل   10
 

 17,25 مرسم بالدكتوراه نورز األزرق 11
  

  بوشكوة  12
 10,25 مرسم ابلدكتوراه امان 

  

13   
 6,25 مرسم ابلدكتوراه بسمة زيتون 

  

 11 مرسم ابلدكتوراه عبد الرؤف غالن    14
  

      
  



     

  التونسيةالجمهورية 

 

   
وزارة التعليم العالي و البحث 

    العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2021/2020نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: الفيزايء )املتحصلني( 

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
  19 متحصل  عليها سعد يسرى  1
  23 متحصل عليها منال النواعي 2
  28 متحصل عليها اسيا حممدي  3
  27 متحصل عليها فائزة الزوايل 4

 متحصل عليها كوثر كحويل 5
مرفوض لعدم تطابق 

  االختصاص 
  28 متحصل عليها حممد االشهب 6
  34 متحصل عليها فدوة محيدة  7
  35 متحصل عليها السامليامحد  8
  27 متحصل عليها كلثوم رايحي 9

  29 متحصل عليها مروى شعبان 10
  24 متحصل عليها بالل شوشان 11
  25,5 متحصل عليها اندية اسودي 12
  20 متحصل عليها انرمان شقشوق 13
  15 متحصل عليها نورهان املعرويف 14
  21,5 متحصل عليها مروى الساسي 15
  27 متحصل عليها عماد مسعاوي 16
  14 متحصل عليها مهدي هديدر  17
  25 متحصل عليها هيثم بن خليفة 18



  22 متحصل عليها عبري الصكلي 19
  24 متحصل عليها شاكر بريكي 20
  17 متحصل عليها شادية اعلياين 21
  21 متحصل عليها اندرة سعد  22
  24,5 متحصل عليها هبة الوساليت 23
  19 متحصل عليها حنان سعودي 24
  30,5 متحصل عليها زينب رداوي 25
  28,5 متحصل عليها هدى جاليل  26
  33,5 متحصل عليها الفة تقتق 27
  28 متحصل عليها مجال بن خليفة 28
  32 متحصل عليها نسرين مشي 29
  21,5 متحصل عليها فادية الطرابلسي 30
  23,5 متحصل عليها اسوة السلطاين 31
  22,5 متحصل عليها امنة قدري 32
  20 متحصل عليها نورة اخلراط 33
  27,5 متحصل عليها مسر الدابيب 34
  23 متحصل عليها امال بن حسني 35
  22,5 متحصل عليها عاتقة الشافعي 36
  25,5 متحصل عليها فاطمة احلباشي 37
  24 متحصل عليها ايناس البجاوي 38
  27 متحصل عليها سالف جاليل 39
  12 متحصل عليها مراد سويبقي 40
  18,5 متحصل عليها غادة بن عبد هللا  41
  30 متحصل عليها اخلامسة الصغري 42
  12 متحصل عليها سليمان الشيحاوي 43
  25 متحصل عليها بوزيد قسومي 44
  24,5 متحصل عليها هاجر عيساوي 45



  26 متحصل عليها صفاء مطريي  46
  22 متحصل عليها اندية املطيع  47
  14 متحصل عليها درة الذيب 48
  27 متحصل عليها امرية بوقفة 49
  27 متحصل عليها رحاب علوي 50
  25,5 متحصل عليها االشهبراوية  51
  21 متحصل عليها هنى لوظيف  52
  29,5 متحصل عليها نبيهة أوالد نصر  53
  23 متحصل عليها صباح نصراوي 54
  26 متحصل عليها منال بن عبد السالم 55
  31 متحصل عليها حممد امني بن عبد هللا  56
  16,5 متحصل عليها امال خروف 57
  32 متحصل عليها مروى اجلدي  58
  30,5 متحصل عليها حممد برهومي  59
  26,5 متحصل عليها حممد رضوان العويلن 60
  24,5 متحصل عليها اميان الصفيفري 61
  27,5 متحصل عليها رمزي اليف 62
  33 متحصل عليها هدى بوعزيزي  63
  30 متحصل عليها ساهري املصمودي  64

  



  الجمهورية التونسية

 

   

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2021/2020نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: الفيزايء )املرمسني(

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
      

   

 مرسم ابلدكتوراه حسام الدين سكرايف 1
15  

 مرسم ابلدكتوراه سندس فتيت  2
3  

  2 مرسم ابلدكتوراه سهري شقرون 3
  20 مرسم ابلدكتوراه فاخر حسيين 4
  14 مرسم ابلدكتوراه سلمى لرقش 5
  14 مرسم ابلدكتوراه منجي حرشاين 6
  17,5 مرسم ابلدكتوراه عمارةجمدي بن  7
  15 مرسم ابلدكتوراه الفة نصري 8
  19 مرسم ابلدكتوراه هدى سليمي  9

  13 مرسم ابلدكتوراه قمر الصاحل 10
  11,5 مرسم ابلدكتوراه امال كرمي 11
  12 مرسم ابلدكتوراه نسيمة الناجح 12
  19 مرسم ابلدكتوراه رفق عبيدي 13
  14 مرسم ابلدكتوراه اندية خليفي 14
  21,5 مرسم ابلدكتوراه مروى النومي 15
  24,5 مرسم ابلدكتوراه شذى هنشريي  16



  26 مرسم ابلدكتوراه كرمية غزواين 17
     

     
  



       

   الجمهورية التونسية

 

    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2021/2020نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة:  علوم احلياة و األرض )املتحصلني(

       

    احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

    9 متحصل العبديلفاتن  1

    19,5 متحصل وائم بوصالعة 2

    13 متحصل منرية تليلي 3

    26 متحصل مربوكة الغباري  4

    20 متحصل اسالم سعداوي 5

    35 متحصل هالة  الكشو 6

    34 متحصل سامي سعيدي 7

    32 متحصل فادية بن الطاهر 8

    29,5 متحصل ميساء عبد الواحد 9

    26 متحصل مباركة بن حممد 10

    31 متحصل سريين القارة 11

    21 متحصل حسنة احلنشي 12

    28 متحصل سوسن النيفر  13

    32 متحصل رمي الطيمومي 14

15 
ضحى بن احلاج 

 29 متحصل الصغري
   

    17 متحصل وفاء كرعود 16

    23,5 متحصل مباركة حفيظ 17

    25,75 متحصل وفاء حسن 18

    25 متحصل اميان جابلي  19

    27 متحصل عفاف املرعي 20

    17,75 متحصل لطيفة مسيعي 21

    عدم تطابق االختصاص   متحصل عائدة عمامي 22

    31 متحصل أمل الفقي 23

    25,25 متحصل اميان النكيس  24



    24 متحصل عفاف العذاري 25

    32 متحصل اميان غزالة  26

    20 متحصل انتصار كمون  27

    19 متحصل مرمي قيدارة 28

    22 متحصل ماهر حممودي 29

    18 متحصل هدى عبايدي 30

    24,5 متحصل سارة شوالق  31

    16 متحصل هناء العش 32

    14 متحصل أمال جوادي  33

    21 متحصل ايناس بن سعيد 34

    13 متحصل الدجيبعربية  35

    23 متحصل حنان اخلراط  36

    27,25 متحصل أمساء ابلطييب  37

    32,5 متحصل اية املعلول 38

    34 متحصل عبد احلق رحومة 39

    22 متحصل رمحة فاحلي 40

    23 متحصل شاذلية غماري 41

    36 متحصل ايناس زعرب  42

    20 متحصل منية قيزاين 43

     18 متحصل فضة احملمدي 44

       
  



 الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان    جامعة القير

    

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 إعالمية  )املتحصلني( : االختصاص

    

 احملصول العقدنوع  االسم و اللقب ع/ر
 26 متحصل مراد الرحايل  1
 30 متحصل هالة مالوش 2
 ملغى )انقص ش د( متحصل سناء بوجناح  3
 20 متحصل رمي نقرة  4
 جتديد متحصل مرمي مهيلة  5
 23,5 متحصل عائشة بن جراد 6
 21 متحصل مرمي تقتق 7
 35 متحصل أماين الساسي 8
 29 متحصل مهى املعاجل 9

 34 متحصل مروى عبد احلفيظ 10
 28,5 متحصل روضة سعيدة  11
 جتديد متحصل امنة القرمازي  12
 20,5 متحصل نصاف فرج 13
 ملغى )خارج االختصاص( متحصل عفاف النجار  14
 35 متحصل صابر عامري 15
 22,5 متحصل مسيه العزوين 16

 جتديد متحصل رجاء بنسامل 17
 26 متحصل فاطمة بن صاحل  18
 34 متحصل حممد كرمي عبدمواله 19
 28 متحصل وداد بن داود 20
 24 متحصل رمحة الكلبوسي 21



 33,5 متحصل أمنية املزغين 22
 ملغى )انقص ش د( متحصل إميان خضراوي 23
 41 متحصل نزار أم هاين 24

 

  



 الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان    جامعة القير

    

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 إعالمية )املرمسني(  : االختصاص

    

 احملصول نوع العقد االسم و اللقب 0
 جتديد مرسم  خليل شهب  1
 12 مرسم  منال عايف  2
 18,5 مرسم  أنصار هاين  3
 ملغى )جتاوزت عدد التسجيالت( مرسم  رمي البحريي 4
 19 مرسم  سنية وايل  5
 22 مرسم  نسرين الشرادي 6
 21 مرسم  اميان سويدان 7
 12,5 مرسم  أنس املؤدب 8

 14 مرسم  رندة بن عمار  9

 22 مرسم  روضة الرمحاين 10

 8 مرسم  صابرين بن علي  11

 6 مرسم  صاحل مهادي  12

 18 مرسم  رؤى الرتمجان 13

 18,5 مرسم  هند البصلي 14

 ملغى )جتاوزت عدد التسجيالت( مرسم  رمي شيحه 15

 ملغى )غري مطابق للشروط(  مرسم  سوسن فرحاين 16

 ملغى )جتاوزت عدد التسجيالت( مرسم  أروى طعم هللا  17
    

  



  الجمهورية التونسية

 

    
وزارة التعليم العالي و البحث 

     العلمي 

وان      جامعة القير

      

  2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: العربية )املتحصلني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   39 عليهامتحصل  جليلة عاشوري 1

   33 متحصل عليها ذكرى بن صاحل 2

   15 متحصل عليها مساح الربادعي 3

   21 متحصل عليها اسيا برامهي 4

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    
وزارة التعليم العالي و البحث 

     العلمي 

وان      جامعة القير

      

  2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: العربية )املرمسني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

 17 مرمسة ابلدكتوراه لبىن املفتاحي  1
  

   8 مرمسة ابلدكتوراه فدوى مسعودي 2

   14 مرمسة ابلدكتوراه زينب الفطناسي 3

   9 مرمسة ابلدكتوراه نرجس العبايدي 4

   6 مرمسة ابلدكتوراه صباح مربوك  5

   4 مرمسة ابلدكتوراه سوار بلعيد 6

   19 مرمسة ابلدكتوراه هاجر معموري  7

   13,5 مرمسة ابلدكتوراه فواد عامري 8

 16 مرمسة ابلدكتوراه فوزي السعودي 9
  

   6 مرمسة ابلدكتوراه مجيلة بلقروي 10

   17 مرمسة ابلدكتوراه عدالين بن اثبت 11

   3 مرمسة ابلدكتوراه راقية بنرابح 12

   2 مرمسة ابلدكتوراه معاذ حامدي 13

   15 مرمسة ابلدكتوراه زايد حجالوي 14

 

 

  

  
  



  الجمهورية التونسية

 

     
وزارة التعليم العالي و البحث 

      العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: الفرنسية 

       

    احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

    18 متحصل عليها تيجاين ذاييب 1

    21,5 متحصل عليها سنية عجيلي 2

    37,5 متحصل عليها هيفاء عمار  3

 

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: األنقليزية )املتحصلني(

      

   احملصول الدكتوراه   االسم و اللقب ع/ر 

   11 متحصل عليها اندية الشتيوي  1

   27 متحصل عليها أمساء كريفة 2

   26 متحصل عليها زايد مخاري   3

   19,5 متحصل عليها مرمي بشري 4

   18 متحصل عليها عماد ساسي 5

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية
 املادة: األنقليزية )املرمسني(

      

   احملصول الدكتوراه   االسم و اللقب ع/ر 

 11 مرسم ابلدكتوراه جنيب بن علي 1
  

   عدم تسجيل بشهادة الدكتوراه غري مسجلة ابلدكتوراه خلود عيساوي 2

   24 مرسم ابلدكتوراه فاتن النجار  3

   14 مرسم ابلدكتوراه ضحى مربوكي 4

   9 مرسم ابلدكتوراه عماد السويسي 5

   19,5 مرسم ابلدكتوراه احملضي  هيفاء  6

   عدم تسجيل بشهادة الدكتوراه غري مسجلة ابلدكتوراه بثينة جابلي 7

   14 مرسم ابلدكتوراه سنية عجيلي 8

      
  



      

      

 الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 القانون )املتحصلني( : االختصاص

   احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

   23,5 الدكتوراهمتحصل على  نزار خريفش 1

   9,5 متحصل على الدكتوراه رفيق خصخوصي 2

   21 متحصل على الدكتوراه مرمي عبدمواله 3

   12 متحصل على الدكتوراه فاتن املذيوب  4

   11,5 متحصل على الدكتوراه سلوى خليف 5

   22,25 متحصل على الدكتوراه اميان بن صاحل 6

7 
هارون ابن احلاج  

   23 متحصل على الدكتوراه مبارك

   6 متحصل على الدكتوراه نوال شبيل 8

      
  



 الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   

وان     جامعة القير

      

 2020/ 2021السنة اجلامعية نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان 
 القانون )املرمسني(  : االختصاص

      

   احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

   3,5 مرسم ابلدكتوراه مروى بوقطاية 1

   0 مرسم ابلدكتوراه مخيس اخلشيمي 2

   8 مرسم ابلدكتوراه سريين السخريي 3

   2 ابلدكتوراهمرسم  وفاء العزوزي 4

   9 مرسم ابلدكتوراه مروة بلقاسم 5

   12 مرسم ابلدكتوراه هندة الغول 6

 مرسم ابلدكتوراه أمرية محدي  7
1   

سيم خامس مرسم ابلدكتوراه آية القروي 8    اقصاؤها للير

   3 مرسم ابلدكتوراه هيفاء السوّيح رويس 9

 ابلدكتوراهمرسم  رمي القدري 10
8   

   4 مرسم ابلدكتوراه حنان التايب 11

 مرسم ابلدكتوراه انهد محدي  12
0   

سيم السادس مرسم ابلدكتوراه مساح ابلصيد  13    اقصاؤها للير

   2 مرسم ابلدكتوراه جنوى بن الزين 14

   6 مرسم ابلدكتوراه مروى املهاوش 15

سيم خامس ابلدكتوراهمرسم  ليلى ابن سامل 16    اقصاؤها للير

   4 مرسم ابلدكتوراه مرمي بلمربوك 17

   2 مرسم ابلدكتوراه هاجر سطالوي 18



   1 مرسم ابلدكتوراه اشراف منصري 19

   تجديد مرسم ابلدكتوراه سناء اليوسفي 20

   تجديد مرسم ابلدكتوراه مروى السعداوي 21

   4 ابلدكتوراهمرسم  فاطمة قريعة 22

   7 مرسم ابلدكتوراه ضحى بومالسه 23

   5 مرسم ابلدكتوراه أمرية بوخيشة  24

   1 مرسم ابلدكتوراه ايمسني عمري 25

   5,5 مرسم ابلدكتوراه سامية الكثريي 26

   8,5 مرسم ابلدكتوراه هالة بن سعد 27

   3 مرسم ابلدكتوراه خدجية الصغري 28

   4 مرسم ابلدكتوراه هاجر قرياط 29

   5 مرسم ابلدكتوراه ابتسام وايل 30

   6 مرسم ابلدكتوراه هاجر املرعوي  31

   0 مرسم ابلدكتوراه عربية بن علي  32

   6 مرسم ابلدكتوراه  هنى حيي 33

      
  



       

  الجمهورية التونسية

 

     

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: حماسبة ) املتحصلني(

       

االسم و  ع/ر
    احملصول الدكتوراه  اللقب

    16,5 متحصل عليها نسرين ساسي 1

    10 متحصل عليها خالد عامري 2

       
  



  الجمهورية التونسية

 

     

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان       جامعة القير

       

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 )املرمسني(املادة: حماسبة 

       

االسم و  ع/ر
    احملصول الدكتوراه  اللقب

    6 مرسم ابلدكتوراه منية بلحاقة 1

    7 مرسم ابلدكتوراه امل كمون 2

       
  



  الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية نتائج تقييم 
 املادة: مالية )املتحصلني( 

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   17 متحصل عليها حنان لندة 1

   20 متحصل عليها امرية عبيد  2

   17 متحصل عليها سهيلة بن شيخة 3

   7 متحصل عليها بوغيزانيسرى  4

   20 متحصل عليها مروى الشواشي 5

   خارج االجال متحصل عليها هالة القالل  6

      

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة 
 املادة: مالية  )املرمسني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

 6 مرمسة ابلدكتوراه اميمة  العياري 1
  

   13,5 مرمسة ابلدكتوراه جنيبة الغامني 2

   5,5 مرمسة ابلدكتوراه اميان العيادي 3

   8,5 مرمسة ابلدكتوراه عبد هللا وصال بن  4

 7 مرمسة ابلدكتوراه رمي الشارف االنصاري  5
  

   7 مرمسة ابلدكتوراه هشام غنيمي  6

 13 مرمسة ابلدكتوراه مسية حسناوي  7
  

 18 مرمسة ابلدكتوراه هناء بلحاج 8
  

 9,5 مرمسة ابلدكتوراه اشرف الطرابلسي 9
  

   9 ابلدكتوراهمرمسة  خولة عبيدي  10

 3 مرمسة ابلدكتوراه ندى سويسي  11
  

   4 مرمسة ابلدكتوراه اماين بن عياد 12

   14 مرمسة ابلدكتوراه ايناس مطريي 13

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية نتائج 
 املادة: تسويق )املتحصلني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   11 متحصل عليها اميان قعيش 1

      
  



  الجمهورية التونسية

 

    

     وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: تسويق )املرمسني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   4,5 مرسم ابلدكتوراه مروى الزواوي 1

   14 مرسم ابلدكتوراه خلود شعبان  2

   5 مرسم ابلدكتوراه فاطمة الكالين 3

   9 مرسم ابلدكتوراه سناء إبراهيم 4

   9 مرسم ابلدكتوراه مرمي السبوعي 5

   6 مرسم ابلدكتوراه اشراق الرايحي 6

   3 مرسم ابلدكتوراه مروى برينصي 7

      
  



    

 

   

    الجمهورية التونسية

 

  

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: العلوم االقتصادية )املتحصلني( 

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   17 متحصل عليها أحالم الزواري 1

   18,5 متحصل عليها شادية راشدي 2

   17 متحصل عليها امنة بوزايين 3

   9,5 متحصل عليها سامي الغطاسي 4

   14 متحصل عليها نورهان بعزيز 5

   13 متحصل عليها رمي هبلول 6

   9 عليهامتحصل  منرية عمامري 7

   8 متحصل عليها منية رشية 8

   6 متحصل عليها عادل ظفويل 9

   17 متحصل عليها اية القسمطيين 10

   7 متحصل عليها رمي عمار 11

   12 متحصل عليها منرية الزبيدي 12

   12 متحصل عليها عمر خليفي 13

   11 متحصل عليها حسني بوحاجب 14

   15 متحصل عليها زايدماهر  15

   10,5 متحصل عليها سحر الفقية رمضان 16

   13 متحصل عليها وفاء الصحراوي 17

   28 متحصل عليها صربين الظاهري 18

   21,5 متحصل عليها مىن عبد احلميد 19



   20 متحصل عليها نسرين القراطي 20

      
  



   الجمهورية التونسية

 

  

 

  

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 

 املادة: العلوم االقتصادية )املرمسني(
      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   11,5 ابلدكتوراهمرسم  منال البكري 1

   17 مرسم ابلدكتوراه بسام ضيفاوي 2

   9 مرسم ابلدكتوراه هيفاء كزوز  3

   11 مرسم ابلدكتوراه رجب بوزايين  4

   14 مرسم ابلدكتوراه صابرة الكرشي 5

   8 مرسم ابلدكتوراه مىن الشريف 6

      
  



     

  الجمهورية التونسية

 

   

    وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2020/ 2021نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس متعاقد بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: طرق كمية )املتحصلني(

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
  31 متحصل عليها جملد صويدي 1
  22,5 متحصل عليها اندية فرج هللا 2
  21 متحصل عليها رمي داود 3
  20 متحصل عليها أمساء جنيمة 4
  26,5 متحصل عليها اميان الزرقاطي 5
  7 متحصل عليها سرور قيدارة  6
  22 متحصل عليها منوبية عايف 7
  31 متحصل عليها مرمي املكي 9

  34 متحصل عليها روضة بن عمر 10
  16 متحصل عليها رمي اجلمل 11
  17,5 متحصل عليها هدى بدري 12

     

     

     
  



  الجمهورية التونسية

 

   
وزارة التعليم العالي و البحث 

    العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2020/ 2021متعاقد بعنوان السنة اجلامعية نتائج تقييم ملفات ترشحات خلطة مدرس 
 املادة: طرق كمية )املرمسني(

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
  1,5 مرسم ابلدكتوراه ايناس نصري 1

     

     

     
  



     

  الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2020/ 2019مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: إدارة أعمال )املتحصلني(

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
  منقوصمطلب  متحصل عليها يسري التميمي 1
  22,5 متحصل عليها حياة سعداوي 2
  مطلب منقوص متحصل عليها عزة بشري 3

     

     
  



  الجمهورية التونسية

 

   

   وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

وان     جامعة القير

     

 2020/ 2019اجلامعية مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة 
 املادة: إدارة أعمال ) املرمسني(

     

  احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر
  6,5 مرسم ابلدكتوراه انصاف بن غامن 1
 15 مرسم ابلدكتوراه مراد السالمي 2

 
 5,5 مرسم ابلدكتوراه كوثر الشايب 3

 
 6,5 مرسم ابلدكتوراه مهى عائدي 4

 
  2,5 مرسم ابلدكتوراه ضحى املنصوري 5
  4 مرسم ابلدكتوراه يونس احلسين 6

     
  



  الجمهورية التونسية

 

    
وزارة التعليم العالي و البحث 

     العلمي 

وان      جامعة القير

      

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 املادة: علوم التصرف )املرمسني(

      

   احملصول الدكتوراه  االسم و اللقب ع/ر

   عدم مطابقة االختصاص مرسم ابلدكتوراه مرمي مراد 1

   3,5 مرسم ابلدكتوراه اميان بن عاشور 2

      

      
  



   
 

  

 الجمهورية التونسية

 
 

   

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   
  

وان   جامعة القير
  

   
 

  

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 )حنت، رسم، خزف( تصميم فضاء، تصميم منتوج، تصميم صورة،  فنون تشكيلية : االختصاص

 ) املتحصلني( نظرايت و اتريخ الفن
  احملصول نوع العقد االسم و اللقب ع/ر

 

 25 الدكتوراهمتحّصل على  إيناس بن حممد  1
  

 15 متحّصل على الدكتوراه حممد املربوك عمراين 2
  

 16 متحّصل على الدكتوراه اميمة الطرابلسي 3
  

 20 متحّصل على الدكتوراه عاطف سامل  4
  

 23 متحّصل على الدكتوراه ايمسني احلضري 5
  

 12 متحّصل على الدكتوراه عفاف النوايل 6
  

 16 متحّصل على الدكتوراه بوعصيدةخلود  7
  

 تجديد متحّصل على الدكتوراه شيماء زعفوري 8
  

 22 متحّصل على الدكتوراه انئلة رحومة 9
  

 15 متحّصل على الدكتوراه هدى عبيد  10
  

 15 متحّصل على الدكتوراه هبة الرفرايف 11
  

 27 متحّصل على الدكتوراه خولة الصيد 12
  

 24,5 متحّصل على الدكتوراه صابرة بن فرج 13
  

 11 متحّصل على الدكتوراه سامية قالوي 14
  

 تجديد متحّصل على الدكتوراه مالك النوري  15
  

 25 متحّصل على الدكتوراه فاطمة القروي 16
  

 27 متحّصل على الدكتوراه سعيدة عروس 17
  

 16 الدكتوراهمتحّصل على  اميان الشعري 18
  

 ملف ناقص متحّصل على الدكتوراه حممد الناصري 19
  



 16,5 متحّصل على الدكتوراه علياء القسوري 20
  

 20 متحّصل على الدكتوراه دلندة اللوايت 21
  

 22 متحّصل على الدكتوراه مساح اخلراط  22
  

 ملف ناقص متحّصل على الدكتوراه سناء لطّيف 23
  

 25 متحّصل على الدكتوراه إنصاف بشينة 24
  

 22 متحّصل على الدكتوراه أنيسة جمربي  25
  

 17 متحّصل على الدكتوراه رغدة بن عياد 26
  

 16,5 متحّصل على الدكتوراه مرمي محدي  27
  

 23,5 متحّصل على الدكتوراه عايشة النعريي 28
  

29 
فريوز املقديش حرم 

 اخلراط
 31 متحّصل على الدكتوراه

  

 16 متحّصل على الدكتوراه أماين حسين 30
  

 22 متحّصل على الدكتوراه مرمي بن عّمار 31
  

 18 متحّصل على الدكتوراه صحر ابك إبراهم  32
  

 16 متحّصل على الدكتوراه بلقيس هرماسي 33
  

 23,25 متحّصل على الدكتوراه نور الدين بنعمر 34
  

 14 متحصلة على الدكتوراه فاطمة الزهراء احلاجي 35
  

 35 متحصلة على الدكتوراه اندية املاجري 36
  

 10,5 متحصلة على الدكتوراه غادة بن عامر 37
  

 19,5 متحصلة على الدكتوراه سريين املربوك 38
  

 14 متحصلة على الدكتوراه رفيق بوسنينة 39
  

 10 متحصل على الدكتوراه النورينورالدين  40
  

 17 متحصلة على الدكتوراه عفاف الرقيق 41
  

 18 متحصل على الدكتوراه رمزي جوابلية 42
  

 17,5 متحصلة على الدكتوراه هتاين اهلنتاين  43
  

   
 

  
  



 الجمهورية التونسية

 
 

   

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي   
  

وان   جامعة القير
  

   
 

  

 2020/ 2021مناظرة انتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 
 )حنت، رسم، خزف( تصميم فضاء، تصميم منتوج، تصميم صورة،  فنون تشكيلية : االختصاص

 )املرمسني( نظرايت و اتريخ الفن
   

 
  

 احملصول  نوع العقد االسم و اللقب ع/ر
  

 19 ابلدكتوراهمرسم  فاطمة بلغيث معتوق 1
  

 12,5 مرسم ابلدكتوراه وهيبة اهلمامي 2
  

 18 مرسم ابلدكتوراه أميمة بنحمزة 3
  

 9 مرسم ابلدكتوراه دنيا سعيد 4
  

 20 مرسم ابلدكتوراه شباح الطاهر 5
  

 7 مرسم ابلدكتوراه درة اهليشري  6
  

 بالدكتوراهغير مرسم  مرسم ابلدكتوراه زهرة عوين  7
  

 10 مرسم ابلدكتوراه اميان بنسامل 8
  

 5 مرسم ابلدكتوراه منال بوميزة 9
  

 18 مرسم ابلدكتوراه حسام غرابل 10
  

ي فنون تشكيلية  مرسم ابلدكتوراه زينب الشلي 11
 
 ملف ف

ي تصميم الفضاء
 
 ملف ف

  

 10,5 مرسم ابلدكتوراه فاخر بن عبد القادر  12
  

 6 مرسم ابلدكتوراه مىن صيود  13
  

 16 مرسم ابلدكتوراه رمحه قمودي  14
  

 تجديد مرسم ابلدكتوراه أماين عويدان 15
  

 13 مرسم ابلدكتوراه سلمى القلسي 16
  

 غير مرسم بالدكتوراه مرسم ابلدكتوراه كوثر ميساوي 17
  

 6 مرسم ابلدكتوراه سريين الطوييب  18
  



 ملف ناقص مرسم ابلدكتوراه لطيفةسناء  19
  

 9 مرسم ابلدكتوراه إميان العامري 20
  

 تسجيل خامس مرسم ابلدكتوراه إميان ريدان 21
  

 9 مرسم ابلدكتوراه رابعة براهم 22
  

 18,5 مرسم ابلدكتوراه قمر الرقيعي 23
  

 ملف ناقص مرسم ابلدكتوراه أماين الزعييب 24
  

 5 مرمسة ابلدكتوراه الزايديهند  25
  

 4 مرمسة ابلدكتوراه رمي القطاري 26
  

 تسجيل خامس مرمسة ابلدكتوراه نورة الشعييب  27
  

 12 مرمسة ابلدكتوراه سناء مجاعة 28
  

 ملف ناقص مرمسة ابلدكتوراه منرية بلعزي 29
  

 9 مرمسة ابلدكتوراه رمحة عثمان 30
  

 17,5 مرمسة ابلدكتوراه ندى معط هللا  31
  

32 
 9 مرمسة ابلدكتوراه إيمان وذان

  

    
 

  
 


