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 للترسٌم بالسنة األولى  نهائٌّابـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
  " الموارد المائٌّة والتنمٌة المستدامة"ماجستٌر بحث فً 
MRREDD   2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة 

 
 

فً  للترسٌم بماجستٌر البحث   ٌدعو عمٌد كلٌة العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولٌن

  تقدٌم الوثائق المطلوبة الستكمالإلى  MRREDD "الموارد المائٌّة والتنمٌة المستدامة"

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

 

 :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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الموارد المائٌّة والتنمٌة "قائمة الطلبة المقبولٌن للترسٌم بماجستٌر البحث فً - 2

 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة  MRREDD "المستدامة

N° NOM PRENOM N° CIN 
01 Soltani Marwa *****549 

02 Belhaj Hadir *****118 

03 Zeiri Amal *****664 

04 Boughdiri Fathia *****242 

05 Abdellaoui Zaineb *****108 

06 Ameymi Salam *****883 

07 Jemli Siwar *****910 

08 Wissem Jaouadi *****974 

09 Zouari Wafa *****376 

10 Graoui Eya *****224 

11 Nahali Nour *****048 

12 Touil  Rahma *****878 

13 Raissi Ghazela *****362 

14 Ben Rayana  Haythem *****527 

15 Meftah Amani *****680 

16 Guenichi Hsen *****220 

17 Soltani  Faten  *****463 

18 Rtima Mariem *****287 

19 Dhibi Souha *****057 

20 Ben Marzoug Maroua *****085 

21 Kebsi Ismahen *****751 
 

 

 االنتظار  قائمة- 3
N° NOM PRENOM N° CIN 
01 Zaafouri Basma  *****597 

02 Kalboussi Marwa *****438 

03 Hajji Chadlia *****597 

04 Nassar Mouhamed *****702 

05 Ben abderrahmen Ines *****460 

06 Meddeb Slama Wafa *****324 

07 Hadhri Afwa *****793 

08 Chamekh Haifa *****471 

09 Bouakkez Ghada *****293 
 

 
 إمضاء رئٌس اللجنة

 

 األستاذ سالم البوري


