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 للترسٌم بالسنة األولى  نهائٌّابـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة  MPIAA  فً مهنًماجستٌر 

 
 

 فً  المهنًللترسٌم بماجستٌر    ٌدعو عمٌد كلٌة العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولٌن
MPIAA الشؤون   الترسٌم مباشرة إلى مصلحة  اجراءات تقدٌم الوثائق المطلوبة الستكمالإلى

.  أٌام عن تارٌخ صدور هذا البالغ5الطالبٌة لكلٌة العلوم بصفاقس فً أجل ال ٌتجاوز 
 

 

 :الوثائق المطلوبة الستكمــال ملف الترسٌم  -1
 

 وصل التسجٌل عن بعد- 
 وصل فً خالص معالٌم التسجٌل الجامعً عن بعد-  
 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة- 
مشهود بمطابقتها لألصل ) نسخ من كشوف األعداد لكل السنوات الدراسٌة الجامعٌة   -

 .(بالنسبة للطلبة القادمٌن من خارج كلٌة العلوم بصفاقس
مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبة للطلبة القادمٌن )نسخة من كل الشهادات المتحصل علٌها - 

 . (من خارج كلٌة العلوم بصفاقس
 (فً صفحة واحدة ) سٌرة ذاتٌة  -
 أربعة صور شمسٌة  -

 
 
 
 
 

 

الطالب الذي ال ٌقوم بكافة اإلجراءات المنصوص علٌها  : تنبٌه
. باآلجال المحددة  ٌعتبر متخلٌا وٌفقد حقه فً التسجٌل

  

 وزارة التعلين العالي 
   والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
   كليت العلوم بصفاقس
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بعنـوان السنة  MPIAA   فًمهنًقائمة الطلبة المقبولٌن للترسٌم بماجستٌر - 2
 2023-2022الجامعٌـة 

N° NOM PRENOM N° CIN 
1 Majjedi Siwar *****290 

2 Boukthir Hadil *****323 
3 Jihene Trichili *****407 
4 Sonia Trichili *****408 
5 Kharbeche Molka *****027 

6 Ferjani Bochra *****594 
7 Garoui Kawther *****368 
8 Haddaoui Asma *****886 
9 Zinoubi Siwar *****337 
10 Zeliti Zouhour *****995 

11 Zrelli Maryem *****747 
12 Mayara  Sana  *****834 
13 KHEMAKHEM EMNA *****783 
14 Abid Amal *****334 

15 SIWAR BEN ALI *****080 
16 ben gaied Sirine *****594 
17 barhoumi souad  *****023 

18 ahmadi Samar *****525 

19 trabelsi Jawaher *****092 
20 ben kraiem  Amal *****025 

21 Olfa Abdouli *****915 
22 BenMohamed Chayma *****046 
23 bouzidi Oumaima *****373 

24 Bedrouchi Rihem *****666 

25 safraou Oumaima *****310 
26 Nahed Taghouti *****418 

27 ben rayana  Haythem *****527 
28 Chebbi Imen  *****370 
29 Ibn felah Khiria *****826 

30 jomni  Hayfa *****061 
31 Sboui Abir *****343 
32 Ben Abdallah Ons *****544 

33 nhouchi Chaima *****100 
34 Malek Gandouzi *****104 
35 Abir  AMOR *****936 

36 Benali Ahlem *****035 
37 Chadia Rached *****605 

 

رئٌس اللجنة 
 أحمد القرقوري


