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للترسٌم بالسنة األولى  نهائٌّا بـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
مدمرة الغٌر  المراقبة/ المواد : الفٌزٌاء فً يبالماجستٌر المهن

MPP-MAT-CND  2023-2022 السنة الجامعٌـة بعنوان 
 
 

:  فً الفٌزٌاءي بالماجستٌر المهنللترسٌم ٌدعو عمٌد كلٌة العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولٌن

  تقدٌم الوثائق المطلوبة الستكمال إلىMPP-MAT-CNDالمراقبة الغٌر مدمرة /المواد

الشؤون الطالبٌة لكلٌة العلوم بصفاقس فً أجل ال ٌتجاوز  الترسٌم مباشرة إلى مصلحةاجراءات 
.  أٌام عن تارٌخ صدور هذا البالغ5
 

 

 :الترسٌمالوثائق المطلوبة الستكمــال ملف  -1
 

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

 .(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
.  متخلٌا وٌفقد حقه فً التسجٌلالمحددة ٌعتبرباآلجال 

  

 وزارة التعلين العالي 
  والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
   كليت العلوم بصفاقس
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: للترسٌم بالسنة األولى بالماجستٌر المهنً فً الفٌزٌاء قائمة الطلبة المقبولٌن- 2

 بعنـوان السنة الجامعٌـة MPP-MAT-CNDالمراقبة الغٌر مدمرة /المواد

2022-2023 

N° NOM PRENOM N° CIN 
1 Bensidhom Fatma *****926 

2 FREDJ FATMA *****574 

3 Ahmed Kodes *****092 

4 Imen Thabet *****428 

5 Emna Sehli *****267 

6 Malki Raed *****110 

7 DESNIKOV TCHIMBATH Junior Levy *****452 

8 Kammoun Oumayma *****012 

9 Ala Ben madhouna *****232 

10 Naziha Kachroudi *****574 

11 Zelfani Sameh *****698 

12 Gallaoui Essia *****020 

13 Homri Khouloud *****403 

14 Ezzeddine Molka *****377 

15 Loughmani Hadil *****507 

16 Aguech Nahed *****563 

17 Bensalah Chedia *****535 

18 LachhebHelaoui Saweb *****424 

19 Majjedi Chaima *****717 

20 FADHLI RAHMA *****940 

21 Ameur BAHLOUL *****287 

22 Assili Yossra *****714 

23 Talbi Hanene *****405 

24 Bahrouni yosra *****308 

25 khadhraoui amna *****046 

26 Mefteh Ibtihel *****527 

27 Bakir Ghada *****005 

28 Nairi Safa *****652 

 
 

رئٌس اللجنة 
األستاذ سمٌر القرمازي 


