
 التنظيم الهيكلي • 

 المدير العام -

 الكاتب العام    - 

 إدارة اإلعالم العلمي و التقني   - 

 اإلدارة الفرعية لبنوك المعطيات التونسية          - 

 مصلحة بنوك المعطيات التونسية في العلوم الصحيحة و التطبيقية                - 

 المعطيات التونسية في العلوم اإلنسانية و االجتماعية مصلحة بنوك                - 

 اإلدارة الفرعية للبحث علي الخط          - 

 مصلحة البحث ببنوك المعطيات األجنبية               - 

 مصلحة المتابعة في مجال اإلعالم                - 

 مصلحة البحث ببنوك المعطيات التونسية                - 

 اإلدارة الفرعية للشبكة الوطنية لإلعالم العلمي و التقني         - 

 مصلحة العالقات و الشراكة مع القطاعات االقتصادية و االجتماعية و الثقافية               - 

 مصلحة العالقات و الشراكة مع القطاع الجامعي و البحثي               - 

 إدارة التوثيق العلمي و التقني   - 

 اإلدارة الفرعية لجمع وتوفير الوثائق             - 

 اإلدارة الفرعية للمكتبة المركزية للبحث             - 

 إدارة اإلعالمية و النشر   - 

 اإلدارة الفرعية للنشر            - 

 اإلدارة الفرعية لإلعالمية             - 

 

  11المؤرخ في   1999لسنة  2241األمر عدد  و لمزيد من المعلومات حول التنظيم العلمي والفني للمركز، يمكنكم اإلطالع على

 نييوالمتعلق بتنظيم المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتق  1999أكتوبر 

 

 : قائمة أسماء و مهام رؤساء الهياكل

  السيد زهير الكريمي : الكاتب العام

  السيدة محبوبة الجالصي : و التقني مديرة التوثيق العلمي

 السيدة كلثوم عزابي : مديرة اإلعالم العلمي و التقني

 ير العبيدي السيد زه : مدير اإلعالمية

 

 السيد صالح الدين بن علي : كاهية مدير الشبكة الوطنية لإلعالم العلمي و التقني

 السيد بسام عميرة  : كاهية مدير اإلعالمية

  السيدة هدى حمدي : طيات التونسيةكاهية مدير بنوك المع 

  السيد صبحي المالكي : كاهية مدير النشر

   ناء مروشالسيدة ه : كاهية مدير البحث على الخط 

 بن غانم  عصاملسيد ا :  كاهية مدير جمع و توفير الوثائق األولية

  السيدة حياة السعيدي :  المكتبة المركزية للبحث كاهية مدير

  

 حكيمي هدى   :رئيس مصلحة العالقات والشراكة مع القطاع الجامعي والبحثي
   السيدة ألفة السلطاني : رئيس مصلحة المتابعة في مجال اإلعالم

   السيدة ألفة خالد حرم بن سليمان : رئيس مصلحة البحث ببنوك المعطيات األجنبية
  السيد وحيد القضقاضي : ث ببنوك المعطيات التونسيةرئيس مصلحة البح

 رمضان  بنشكري  السيد :بنوك المعطيات التونسية في العلوم الصحيحة والتطبيقية  رئيس مصلحة 

 مفيدة القلعي  : واالجتماعيةبنوك المعطيات التونسية في العلوم اإلنسانية  رئيس مصلحة

 فاطمة الشوالي: القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية  رئيس مصلحة العالقات والشراكة مع
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