
(2025-2022 )وتجديدها للفترة   (2021-2018)     مخابر البحث المعنية بالتقييم للفترة

رئيس المخبرتسميــــة المخبرالمؤسســـــةالجـامعةالرمــزع ر

1LR14ES01تونس
كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية 

بتونس
جميل شاكرحوار العالمات

2LR14ES02ي عالقات وإدارة األعمال المعهد العالي للترصف بتونستونس
 
محرز شاهر(شجرة)بحوث تطبيقية ف

3LR18ES01تونس
المدرسة الوطنية العليا 

للمهندسي   بتونس
علي الزغلالميكانيك وهندسة االنتاج والطاقة

4LR18ES02تونس
المدرسة الوطنية العليا 

للمهندسي   بتونس
حسن العرويالمطيافية والديناميكية الجزيئية

5LR14ES03تونس المنار
المدرسة الوطنية  للمهندسي   

بتونس
مني  بوعصيدةالهندسة الجيوتقنية

6LR18ES03كلية العلوم بتونستونس المنار
يولوجيا المرضّية الخلوية  يولوجيا العصبّية، الفي   الفي  

ألفة مصمودي كوكيوتثمي   الجزيئات الحيوية

7LR18ES04از الشافعياإلنتاجّية النباتّية والضغوطات البيئّيةكلية العلوم بتونستونس المنار شي 

8LR18ES05كلية العلوم بتونستونس المنار
ي 
 
ي وعلم الطفيليات وااليكولوجيا ف التنوع البيولوج 

المنظومات المائية
سهام البحري

9LR18ES06ي األنظمة البيولوجّيةكلية العلوم بتونستونس المنار
 
كريمة النرصي عمارالتنوع والترصف والمحافظة ف

10LR18ES07محمد السوسياألحواض الرسوبية وجيولوجيا النفطكلية العلوم بتونستونس المنار

11LR18ES08يتوصيف، تطبيق ونمذجة الموادكلية العلوم بتونستونس المنار
نور الدين العمدون 

البحثهياكلإدارة



12LR18ES09ي ونظرية الجهدكلية العلوم بتونستونس المنار
ي الرياضيات، التحليل التوافق 

 
لخرص  الراشديالنمذجة ف

13LR18ES10تونس المنار
المعهد العالي للعلوم البيولوجية 

التطبيقية بتونس
رشاد بن حسنالمواد والبيئة من أجل التنمية المستدامة

14LR18ES37نور الدين بوكاديجيوديناميك، جيورقمية وجيولوجيا الموادكلية العلوم بتونستونس المنار

15LR18ES39وفاء عاشور جوايحيةميكروبيولوجيا األطفال ومرض  نقص المناعةكلية الطب بتونستونس المنار

16LR18ES41يولوجية للكائنات المائيةكلية العلوم بتونستونس المنار منية الطرابلسيالعلوم البيئية والفي  

17LR18ES43ةكلية العلوم تونستونس المنار ونيك الذبذبات القصي  عل غرس هللاإلكي 

18LR18ES11رتقرطاج سفيان الطويلالمركبات العضوية غي  المتجانسة والمواد نانوية البنيةكلية العلوم ببي  

19LR18ES38رتقرطاج كلية العلوم ببي  
ي والبيولوجيا الجزيئية للكائنات 

علم التسمم النبان 

الدقيقة
عبد اإلاله الشاوي

20LR18ES44قرطاج
المدرسة العليا للتكنولوجيا 

واإلعالمية
يكهرباء ذكية وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

قيس العون 

21LR18ES45قرطاج
ي للدراسات  المعهد التحرص 

ياء الرياضية النمذجة الكم والتصميم الميكانيكيالهندسية بنابل
نزار بن فرجالفي  

22LR18ES48قرطاج
كلية العلوم اإلقتصادية والترصف 

بنابل
رضا الشكنداليمحيط المؤسسة

23LR14ES04المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالميةمنوبة
التطبيقات الموزعة المبتكرة والشبكات المتقدمة غي  

المتجانسة
مديرة المدرسة بالنيابة

24LR18ES12منوبة
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

بمنوبة
فرح زعيمتحليل النصوص، ترجمة وتواصل

25LR18ES13منوبة
كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات 

بمنوبة
ي وديناميات البيئة

حبيب بن بوبكرالبيوجغرافيا، علم المناخ التطبيق 

26LR18ES14وحيد قدورةعلم المعلوماتالمعهد العالي للتوثيق بمنوبةمنوبة

27LR18ES46منوبة
كلية األداب والفنون واإلنسانيات 

بمنوبة
عبد السالم العيساويالمباحث الداللية واللسانيات الحسوبية

28LR14ES05عبد هللا المحضاويالتفاعالت بي   جهاز القلب والجهاز التنفسيكلية الطب بسوسةسوسة

29LR18ES47كلية الطب بسوسةسوسة
دراسة العالمات البيولوجية للتشخيص المبكر ورصد 

األمراض العصبية وطرق تقويم اإلعاقة العضوية
خليفة ليمام



30LR14ES06المنستير
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا 

بالمنستي 
ي عاشورالبيولوجيا المدمجة والتثمي  : الموارد الطبعية

لطق 

31LR18ES15نظرية األعداد والتحليل الغي  خـّطيكلية العلوم بالمنستي المنستير ، علي البنهيسيالجي 

32LR18ES16نوري كمونتحليـل، هندسة وتطبيقاتكلية العلوم بالمنستي المنستير

33LR18ES17فتحي نرص بن الحاج عمرتحليل، احتماالت وكسورياتكلية العلوم بالمنستي المنستير

34LR18ES18ياء الكمية واإلحصائيةكلية العلوم بالمنستي المنستير محمد هشام القزاحالفي  

35LR18ES19كلية العلوم بالمنستي المنستير
متماثل  والهندسة الهبائّية للمواد 

ّ
التأليف الّل

ونيات العضوية كمال العليميلإللكي 

36LR18ES20المنستير
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بالمنستي 
يالحرارية والحركية الحرارية لألساليب الصناعية حاتم المهي 

37LR18ES21المنستير
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بالمنستي 
حبيب بن عيسيةالقياس والنظم الطاقّية

38LR18ES22المنستير
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بالمنستي 
ياآللّية واألنظمة الكهربائّية والمحيط

محمد فوزي الميمون 

39LR18ES40ياإلشارات وعلم الألمراض- الإللتهاب-البئةكلية الطب بالمنستي المنستير
عبد الرؤوف الكنان 

40LR18ES42عبد النارص بوغطاسصحة وبيئة:كرونوبيولوجياكلية الطب بالمنستي المنستير

41LR14ES07صفاقس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بصفاقس
محمد بن عيادالمناهج التأويلية

42LR14ES08صفاقس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بصفاقس
محمد الجزيريكهروكيمياء وبيئة

43LR18ES23صفاقس
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

بصفاقس
مصطق  الطرابلسيالخطاب، الفن، الموسيق  واالقتصاد

44LR18ES24صفاقس
كلية العلوم اإلقتصادية والترصف 

بصفاقس
اتيجية وإدارة األعمال ي االبتكار واإلسي 

 
زهور حشيشة السماوياآلفاق والبحث ف

45LR18ES25صفاقس
كلية العلوم اإلقتصادية والترصف 

بصفاقس
لبن  بن حسنالتنافسية، القرارات التجارية والعولمة

46LR18ES26صفاقس
كلية العلوم اإلقتصادية والترصف 

بصفاقس
النوري شطوروإقتصاد التنمية

47LR18ES27صفاقس
كلية العلوم اإلقتصادية والترصف 

بصفاقس
يونس بوجلباناإلقتصاد والترّصف



48LR18ES28عفيف المصمودياإلحتماالت واإلحصاءكلية العلوم بصفاقسصفاقس

49LR18ES29كلية العلوم بصفاقسصفاقس
ي بالمناطق القاحلة  النظم البيئّية والتنّوع البيولوج 

التونسّية
محمد الشايب

50LR18ES30ي البحري والبيئةكلية العلوم بصفاقسصفاقس سامي المعالجالتنوع البيولوج 

51LR18ES31صفاقس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

صفاقس
دة
ّ
ي كريشاناألنظمة الكهربائّية والطاقات المتجد

لطق 

52LR18ES32صفاقس
ي الدراسات  المعهد التحضي 

الهندسية بصفاقس
ي العلوم البيئّية للتنمية المستدامة

محمد الطريق 

53LR18ES33قابس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بقابس
طبيقية

ّ
موديناميك الت محمد بقتاالي 

54LR18ES34قابس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بقابس
األسعد سبيطةاألساليب، الطاقّية، البيئة واألنظمة الكهربائّية

55LR18ES35قابس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بقابس
يطاقة، ماء، محيط وأساليب

البشي  الشواس 

56LR18ES36كلية العلوم بقابسقابس
ي المناطق 

 
ي وتثمي   الموارد البيولوجية ف التنوع البيولوج 

الجافة
محمد مارس

57LR18ES49قابس
المدرسة الوطنية للمهندسي   

بقابس
ي األساليب الصناعية

 
رضا بن عبد النورالتحكم الرقمي ف


