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 كوثر الغمراسني حرم بابية
 

 بتونس. 3793أكتوبر  31تاريخ الوالدة ومكانها: 

 أم لثالث أطفال متزوجة، الحالة العائلية:

 .تونس 3001، نهج عاشور 52 العنوان:

  93 193 248 :المهني الهاتف

 72 817 493 :الشخصي الهاتف 

  kbibia@finances.tn اإللكتروني:البريد 
 

 

 

 المهنية:الخبرة 

 

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالياإلدارة العامة: 

 مديرة عامةالخطة: 

 5102جانفي  :

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 الدين والتعاون المالي اإلدارة العامة للتصرف فياإلدارة العامة: 

 متفقد عام للمصالح الماليةالرتبة: 

 5102ديسمبر  :

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالياإلدارة العامة: 

 إدارة التعاون المالي واإلصدارات اإلدارة:

 مديرة الخطة: 

 5112أكتوبر  :

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 اإلدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون الماليدارة العامة: اإل

 للمصالح المالية رئيسمتفقد الرتبة: 

 5112سبتمبر  :

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 للخزينةاإلدارة العامة اإلدارة العامة: 

 إدارة التعاون المالي مع أوروبا اإلدارة:

 مديرة كاهيةالخطة: 

 5115أكتوبر  :

 

 وزارة المالية المؤسسة:

 للخزينةاإلدارة العامة اإلدارة العامة: 

 إدارة التعاون الثنائي اإلدارة:

 رئيس مصلحةالخطة: 

 0221جويلية  :

 

 وزارة الماليةالمؤسسة: 

 للخزينةاإلدارة العامة اإلدارة العامة: 

 للمصالح المالية مركزيمتفقد الرتبة: 

 0221جانفي  :

 0221جانفي  15 : إدارة الدين الخارجي.-بوزارة المالية باإلدارة العامة للخزينة تاريخ االنتداب 
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  اإلدارة:مجالس 

 .عضو ممثل لوزارة المالية في مجلس إدارة البنك المركزي التونسي 

  األنابيب.عضو في مجلس إدارة شركة النقل بواسطة 

  األنابيب.عضو في لجنة التدقيق الدائمة بشركة النقل بواسطة 

 بالبنك المركزي التونسي. عضو في لجنة التدقيق الدائمة 

 

 اللجــــان:

 

  عضو ممثل لوزارة الماليةة بلجنةة قيةادة الدراسةة المنجةزة مةن قبةل البنةك اإلفريقةي للتنميةة  ا ليةة

اإلفريقيةة للةةدعل القةةانونيا لمسةاندة الجهةةات التونسةةية المعنيةةة بالمسةائل المتعلقةةة بمجةةال التفةةاو  

بشأن اتفاقيات التمويةل المبرمةة مةن قبةل الدولةة وفاصةة فيمةا يتعلةق باألمكةام الحمائيةة للممةولين 

 األجانب.

  عضو ممثل لةوزارة الماليةة نةمن لجنةة التعةاون الفنةي التونسةي اإليطةالي فةي مجةال الم سسةات

 الصغرى والمتوسطة.

 .عضو في اللجنة الوطنية للمالية اإلسالمية 

 ية للصكوك اإلسالمية.عضو في اللجنة الفرع 

 

 الشهائد العلمية:

 
 شهادة الدراسات العليا )مرحلة ثالثة درجة مهنية( 

 تصرف بنكي. افتصاص- IFIDمعهد تمويل التنمية للمغرب العربي 

: 0221 

  شهادة األستاذية في العلوم االقتصادية
 كلية العلوم االقتصادية والسياسية بتونس

: 0222 

 

 :مستوى اللغوي

 

 
 الـمـخـاطـبـــة الـكـتـابـــة 

 نعيف متوسط جيد ممتاز نعيف متوسط جيد ممتاز 

    *    * العربية

    *    * الفرنسية

  *     *  االنقليزية

 

 

 

 


