
  املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

الوضعية اإلداريةالرتبة احلاليةاالختصاصاالسم و اللقبر/ع
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاتصاالتمجال ابحلاج طاهر1
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاتصاالتعارف املؤدب2
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالمعاجلة اإلشارة والصورةعلي دويك3
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاإلعالميةحممد نزيه عمري4
(ة)مباشرأستاذ حماضراآللية واإلعالمية الصناعيةحسن مكي5
(ة)مباشرأستاذ حماضراتصاالتحممد األسعد العماري6
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية واإلعالمية الصناعيةطارق العروي7
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية واإلعالمية الصناعيةأنيس بلحاج إبراهيم8

(ة)مباشرأستاذ مساعداعالميةأنيس بن عربية9

(ة)مباشرأستاذ مساعداعالميةسوسن بن جربة10
(ة)مباشرأستاذ مساعداتصاالتطه بن صاحل11
(ة)مباشرأستاذ مساعداعالميةعماد الدين بنور12
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية واإلعالمية الصناعيةبدر الدين بوزويتة13
(ة)مباشرأستاذ مساعداعالميةوليد الشعينيب14
(ة)مباشرأستاذ مساعداتصاالتجنم الدين جويدة15
إحلاقأستاذ مساعدمعاجلة اإلشارة و الصورةخالد كعنيش16
(ة)مباشرأستاذ مساعداتصاالتإميان املزغين املراكشي17
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةاحسان سعد18
إحلاقأستاذ مساعدهندسة صناعيةفتحي مساعلي19
إحلاقأستاذ مساعدإعالميةدليلة سويلم20
(ة)مباشرأستاذ مساعداتصاالتوداد احلاج علوان21
(ة)مباشرأستاذ مساعدإعالميةسهيل بن عياد22
(ة)مباشرأستاذ مساعدإعالميةاشراق عمدوين23
(ة)مباشرأستاذ مساعدإعالميةمروى مهري24
(ة)مباشرأستاذ مساعداعالميةنوفل اخلياطي25
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةنبيهة برامهي26
إحلاقمساعدرايضيات تطبيقيةاألسعد مشريي27
(ة)مباشرمساعداآللية واإلعالمية الصناعيةلطفي احلمروين28
(ة)مباشرمساعداتصاالتمنال عبد اهلادي29
(ة)مباشرمساعدإعالميةأسامة بن خريون30

  جامعـة سوسة        

 هندسة اإلعالمّية الصناعّية
2020/2019ابملدرسة الوطنّية للمهندسني بسوسة خالل السنة اجلامعّية  القارين قائمة إمسّية يف املُدرسني



الوضعية اإلداريةالرتبة احلاليةاالختصاصاالسم و اللقبر/ع

(ة)مباشرأستاذ تعليم عالمعاجلة اإلشارة و لصورةجنوى السكري بن عمارة1

(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاألنظمة الكهرابئيةجالل الدين بن احلاج سالمة2
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاإللكرتونيك و امليكروإلكرتونيكبوراوي عوين3
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالاألنظمة الكهرابئيةعادل خضر4
(ة)مباشرأستاذ حماضراألنظمة الكهرابئيةحممد علي حمجوب5
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية واإلعالمية الصناعيةإلياس العيسي6
(ة)مباشرأستاذ مساعداإللكرتونيك وامليكروإلكرتونيكعبد العزيز العماري7
(ة)مباشرأستاذ مساعدمعاجلة اإلشارة و الصورةأنور بن خليفة8
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةأمساء بن رحومة9
(ة)مباشرأستاذ مساعدمعاجلة اإلشارة والصورةأنيس بن سليمان10
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةخالد بن صميدة11
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةعادل بوعالق12
إحلاقأستاذ مساعدفيزايءابسم شعبان13
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةهاجر غرسالوي14
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةأم السعد حاجي15
(ة)مباشرأستاذ مساعداإللكرتونيك وامليكروإلكرتونيكصابر اجلّمايل16

(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةوليد كعنيش17

(ة)مباشرأستاذ مساعداإللكرتونيك وامليكروإلكرتونيكبوراوي حممود18
إحلاقأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةعثمان نصري19
إحلاقأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةحممد طرابلسي20
إحلاقأستاذ مساعداإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيكمسعد بن عياد21
(ة)مباشرأستاذ مساعدمعاجلة اإلشارة و الصورةحنان العكاري ابلطيب22
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةنور الدهر زايدي23
(ة)مباشرأستاذ مساعداإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيكإحسان بنهنية القزاح24
(ة)مباشرأستاذ مساعداألنظمة الكهرابئيةهاجر الكوكي25
(ة)مباشرأستاذ مساعداآللية و اإلعالمية الصناعيةهاجر الشتيوي26
إحلاقأستاذ مساعداإلعالمّيةوداد الغردلو الثابت27
(ة)مباشرمساعداإللكرتونيك وامليكروإلكرتونيكسنيا الواد28
(ة)مباشرمساعداألنظمة الكهرابئيةاندية نصر29

هندسة اإللكرتونيك الصناعي



الوضعية اإلداريةالرتبة احلاليةاالختصاصاالسم و اللقبر/ع

إحلاقأستاذ تعليم عالميكانيكية.هـاهلامشي بن دايل1
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالميكانيكية.هـرؤوف فتح هللا2
إلحاقأستاذ تعليم عالميكانيكية.هـلطفي رمضان3

إحلاقأستاذ تعليم عالميكانيكية.هـزبري الرتكي4
(ة)مباشرأستاذ تعليم عالميكانيكية.هـشكري بوراوي5
(ة)مباشرأستاذ حماضرميكانيكية.هـعبد الفتاح مليكة6
إحلاقأستاذ حماضرميكانيكية.هـفهمي قمعون7
(ة)مباشرأستاذ حماضرميكانيكية.هـطارق حسني8
إحلاقأستاذ حماضرميكانيكية.هـخليل احلجالوي9
(ة)مباشرأستاذ مساعدرايضيات تطبيقيةكمال بريري10
(ة)مباشرأستاذ مساعدميكانيكية.هـسامي بنور11
إحلاقأستاذ مساعدميكانيكية.هـحممد أمني العرييب12
إحلاقأستاذ مساعدميكانيكية.هـأمحد امللويل13
أستاذ مساعدرايضيات تطبيقيةأنيس زقالوي14

م
اب

(ة)مباشر
(ة)مباشرأستاذ مساعدميكانيكية.هـفرحات الزمزمي15

سنة تفرغأستاذ مساعدميكانيكية.هـعبد البديع شاكر16

(ة)مباشرأستاذ مساعدرايضيات تطبيقيةفاروق حممدي17
(ة)مباشرأستاذ مساعدميكانيكية.هـروضة قحة الكامل18
(ة)مباشرمساعدميكانيكية.هـرضوان الصغري19
(ة)مباشرمساعدطرق كميةهدى عويشة الغزي20
(ة)مباشرمساعدميكانيكية.هـمنصف قحيص21

الوضعية اإلداريةالرتبة احلاليةاالختصاصاالسم و اللقبر/ع

(ة)مباشرمساعدعلوم التصرفسهى سريين بن محيصة1
(ة)مباشرمساعدقانون عاممسّية املورايل2
(ة)مباشرأستاذ أول مميزفرنسّيةلطيفة شهيدي3
(ة)مباشرأستاذ أول مميزانقليزّيةحممد شوشان4
إحلاقأستاذ أولانقليزّيةاندية قربان5
(ة)مباشرأستاذة أول فوق الرتبة سلك مشرتكانقليزّيةجيهان حواس6
(ة)مباشرأستاذة أول فوق الرتبة سلك مشرتكأنقليزيةكوثر ابحلاج عمر7
(ة)مباشرأستاذة أول فوق الرتبة سلك مشرتكأنقليزيةسحر جرار8
(ة)مباشرأستاذ أول فوق الرتبةأنقليزيةراوية مربوك9

(ة)مباشرأستاذة سلك مشرتكأنقليزيةأمرية الشطي10

(ة)مباشرأستاذ أول مميزتربية بدنيةصاحل القبايلي11

 هندسة امليكانيك املتقدمة

املواد األفقّية


