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للترسٌم بالسنة األولى   نهائٌّابـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 MPEAفً الطاقٌة المتقدمة مهنً ماجستٌر 

 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة 

 
 

          فيالمهنيللترسيم بماجستير    يدعو عميد كلية العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولين
MPEAالترسيم مباشرة إلى مصلحة الشؤون  اجراءات  تقديم الوثائق المطلوبة الستكمال إلى

.  أيام عن تاريخ صدور هذا البالغ5الطالبية لكلية العلوم بصفاقس في أجل ال يتجاوز 
 

 
 :الوثائق المطلوبة الستكمــال ملف الترسٌم  -1
 وصل التسجيل عن بعد- 

 وصل في خالص معاليم التسجيل الجامعي عن بعد-  
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية- 
مشهود بمطابقتها لألصل ) نسخ من كشوف األعداد لكل السنوات الدراسية الجامعية  -

 .(بالنسبة للطلبة القادمين من خارج كلية العلوم بصفاقس
مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبة للطلبة القادمين )نسخة من كل الشهادات المتحصل عليها - 

 . (من خارج كلية العلوم بصفاقس
 (في صفحة واحدة ) سيرة ذاتية  -
 أربعة صور شمسية  -
 

 

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

 
 

 MPEAالمهنً ماجستٌر  بالللترسٌم نهائٌاالمقبولٌن قائمة الطلبة - 2
 

N° NOM PRENOM N° CIN 

01 Nasr Haifa *****446 

02 Hraizi Hana *****955 

03 massoued Siwar *****209 

04 Derbali kayreddine *****080 

05 saadaoui oussema *****062 

06 hnaini mohamedali *****152 

07 Jemli Achraf *****573 

08 bensalah Chedia *****535 

 وزارة التعلين العالي 

 والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
  كليت العلوم بصفاقس
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09 Kacem Ibticem *****752 

10 loughmani hadil *****507 

11 Karoui Amal *****635 

12 Mechri Ahlem *****753 

13 Homri khouloud *****403 

14 Hkiri Oumaima *****547 

15 Talbi Hanene *****405 

16 Khaireddine Msaid *****247 

17 zelfani sameh *****698 

18 sassia hajer *****835 

19 Benali manel *****333 

20 elfalah Zoubaida *****721 

21 Harrabi Sami *****261 

22 Saadouni Achref *****022 

23 Amdouni Nourhène *****447 

24 Abdallah Yousra *****246 

25 Affi Sawssen *****109 

26 Bousselmi Moetaz *****465 

27 GHABECH Zouhour *****478 

28 Hajji Rabii *****226 

29 Tayari Chaima *****258 

30 Chemlali Ahlem *****866 

31 Farroukh Ameni *****970 

32  Toumi  Sarra *****566 

 
 
 

رئيس اللجنة 
 األستاذ حسن عباسي
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Adresse : Route Soukra Km 3.5 B.P. 1171 - 3038 Sfax 

Téléphone :74 276 400 74 276 463 Fax : 74 274 437 
Site Web : http://www.fss.rnu.tn  

 صفاقس  3038 1171ب .  ص3.5طريق سكرة كلم : العنوان
: الهاتف 463 276 74 400 276 74  74 274 437 

http://www.fss.rnu.tnالفاكس :  موقع الواب  
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