
 

 
 

  

 

  

 

  

 
 

   

 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

   

  جامعـة سوسة          
  

  
  املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة  

 
 

   

 2019/2018ابملدرسة الوطنّية للمهندسني بسوسة خالل السنة اجلامعّية القارين  قائمة إمسّية يف املُدرسني

 هندسة اإلعالمّية الصناعّية 
 الوضعية اإلدارية الرتبة احلالية االختصاص اللقباالسم و  ع/ر

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال اتصاالت مجال ابحلاج طاهر 1

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عاال اتصاالت عارف املؤدب 2

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال معاجلة اإلشارة والصورة علي دويك 3

 مباشر)ة( حماضرأستاذ  اآللية و اإلعالمية الصناعية حسن مكي 4

 مباشر)ة( أستاذ حماضر اتصاالت حممد األسعد العماري 5

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية طارق العروي 6

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية أنيس بلحاج إبراهيم 7

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اعالمية أنيس بن عربية 8

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اعالمية بن جربةسوسن  9

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اتصاالت طه بن صاحل 10

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اعالمية عماد الدين بنور 11

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية بدر الدين بوزويتة 12

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اعالمية وليد الشعينيب 13

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اتصاالت الدين جويدةجنم  14

 إحلاق أستاذ مساعد معاجلة اإلشارة و الصورة خالد كعنيش 15

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اتصاالت إميان املزغين املراكشي 16

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية احسان سعد 17

 مباشر)ة( مساعدأستاذ  هندسة صناعية فتحي مساعلي 18

 إحلاق أستاذ مساعد إعالمية دليلة سويلم 19



 مباشر)ة( أستاذ مساعد اتصاالت وداد احلاج علوان 20

 مباشر)ة( أستاذ مساعد إعالمية سهيل بن عياد 21

 مباشر)ة( أستاذ مساعد إعالمية اشراق عمدوين 22

 مباشر)ة( أستاذ مساعد إعالمية مروى مهري 23

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اعالمية اخلياطينوفل  24

 مباشر)ة( / انتداب أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية نبيهة برامهي 25

 إحلاق مساعد رايضيات تطبيقية األسعد مشريي 26

 مباشر)ة( مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية لطفي احلمروين 27

 مباشر)ة( مساعد اتصاالت منال عبد اهلادي 28

 مباشر)ة( مساعد إعالمية أسامة بن خريون 29

 هندسة اإللكرتونيك الصناعي
 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال معاجلة اإلشارة و الصورة جنوى السكري بن عمارة 1

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال األنظمة الكهرابئية جالل الدين بن احلاج سالمة 2

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال اإلعالمية حممد نزيه عمري 3

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال اإللكرتونيك و امليكرو إلكرتونيك بوراوي عوين 4

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال األنظمة الكهرابئية عادل خضر 5

 مباشر)ة( أستاذ حماضر األنظمة الكهرابئية حممد علي حمجوب 6

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية إلياس العيسي 7

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك عبد العزيز العماري 8

 مباشر)ة( أستاذ مساعد معاجلة اإلشارة و الصورة أنور بن خليفة 9

 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية أمساء بن رحومة 10
 مباشر)ة( أستاذ مساعد والصورةمعاجلة اإلشارة  أنيس بن سليمان 11
 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية خالد بن صميدة 12

 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية عادل بوعالق 13

 إحلاق أستاذ مساعد فيزايء ابسم شعبان 14

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية هاجر غرسالوي 15

 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية السعد حاجيأم  16

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اإللكرتونيك و امليكرو إلكرتونيك صابر اجلّمايل 17

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية وليد كعنيش 18



 مباشر)ة( أستاذ مساعد اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك بوراوي حممود 19

 إحلاق أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية عثمان نصري 20

 إحلاق أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية حممد طرابلسي 21

 إحلاق أستاذ مساعد اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك مسعد بن عياد 22

 مباشر)ة( أستاذ مساعد معاجلة اإلشارة و الصورة حنان العكاري ابلطيب 23

 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية نور الدهر زايدي 24

 مباشر)ة( أستاذ مساعد معاجلة اإلشارة و الصورة حامت مسعلي 25

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك إحسان بنهنية القزاح 26

 مباشر)ة( أستاذ مساعد األنظمة الكهرابئية هاجر الكوكي 27

 مباشر)ة( أستاذ مساعد اآللية و اإلعالمية الصناعية هاجر الشتوي  28

 مباشر)ة( مساعد اإللكرتونيك وامليكرو إلكرتونيك سنيا الواد 29
 مباشر)ة( مساعد األنظمة الكهرابئية اندية نصر 30
 مباشر)ة( مساعدة     يسرى الباروين  31

 
 

   

 هندسة امليكانيك املتقدمة 
 إحلاق أستاذ تعليم عال هـ.ميكانيكية اهلامشي بن دايل 1

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال هـ.ميكانيكية رؤوف فتح هللا 2

 إلحاق أستاذ تعليم عال هـ.ميكانيكية لطفي رمضان 3

 إحلاق أستاذ تعليم عال هـ.ميكانيكية زبري الرتكي 4

 مباشر)ة( أستاذ تعليم عال هـ.ميكانيكية شكري بوراوي 5

 مباشر)ة( أستاذ حماضر هـ.ميكانيكية عبد الفتاح مليكة 6

 إحلاق أستاذ حماضر هـ.ميكانيكية فهمي قمعون 7

 مباشر)ة( أستاذ حماضر هـ.ميكانيكية طارق حسني 8

 إهناء إحلاق أستاذ حماضر رايضيات تطبيقية املديوين بوهالل 9

 إحلاق أستاذ حماضر هـ.ميكانيكية خليل احلجالوي 10

 مباشر)ة( أستاذ مساعد رايضيات تطبيقية كمال بريري 11

 مباشر)ة( أستاذ مساعد هـ.ميكانيكية سامي بنور 12

 إحلاق أستاذ مساعد هـ.ميكانيكية حممد أمني العرييب 13

 إحلاق أستاذ مساعد هـ.ميكانيكية أمحد امللويل 14

 إحلاق أستاذ مساعد رايضيات تطبيقية أنيس زقالوي 15



 

 مباشر)ة( أستاذ مساعد هـ.ميكانيكية فرحات الزمزمي 16

 مباشر)ة( أستاذ مساعد هـ.ميكانيكية عبد البديع شاكر 17

 مباشر)ة( أستاذ مساعد رايضيات تطبيقية فاروق حممدي 18

 مباشر)ة( مساعد هـ.ميكانيكية رضوان الصغري 19

 مباشر)ة( مساعد طرق كمية هدى عويشة الغزي 20

 مباشر)ة( مساعد هـ.ميكانيكية منصف قحيص 21

 املواد األفقّية
 مباشر)ة( مساعد علوم التصرف سهى سريين بن محيصة 1

 مباشر)ة( مساعد قانون عام مسّية املورايل 2

 مباشر)ة( أستاذ أول ملحق فرنسّية لطيفة شهيدي 3

 مباشر)ة( أستاذ أول فوق الرتبة انقليزيّة حممد شوشان 4

 إحلاق أستاذ أول  انقليزيّة اندية قربان 5

 مباشر)ة( أستاذة تعليم اثنوي انقليزيّة جيهان حواص 6

 مباشر)ة( أستاذة تعليم اثنوي أنقليزية كوثر ابحلاج عمر 7

 مباشر)ة( أستاذة تعليم اثنوي أنقليزية سحر جرار 8

 مباشر)ة( أستاذ أول فوق الرتبة أنقليزية راوية مربوك 9

 مباشر)ة( أستاذ سلك مشرتك أنقليزية أمرية الشطي 10

 مباشر)ة( أستاذ أول مميز  تربية بدنية   صاحل القبايلي  11


