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 للترسٌم بالسنة األولى نهائٌّا بـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 استكشاف ـ إنتاج: الهندسة البترولٌة  فً مهنًماجستٌر 

 MPGP-EP 
 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة 

 
 

   فًمهنًماجستٌر ب للترسيم   يدعو عميد كلية العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولين
 الترسيم  اجراءات تقديم الوثائق المطلوبة الستكمالإلى استكشاف ـ إنتاج : الهندسة البترولٌة

 أيام عن تاريخ 5الشؤون الطالبية لكلية العلوم بصفاقس في أجل ال يتجاوز  مباشرة إلى مصلحة 
. صدور هذا البالغ

 
 

 :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

  

 وزارة التعلين العالي 
   والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
   كليت العلوم بصفاقس



29/08/2022                                                                                                                                                                Page 2/2 

الهندسة  فً مهنًالماجستٌر البللترسٌم نهائٌا قائمة الطلبة المقبولٌن  -2
بعنـوان السنة الجامعٌـة   MPGP-EP إنتاج - استكشاف : البترولٌة

2022-2023 

N° NOM PRENOM N° CIN 

1 WERDA AMAL *****294 

2 TOUIL  RAHMA *****878 

3 KHATMI CHAIMA *****600 

4 BEN YOUSSEF LAMIA *****730 

5 BELHAJ AMIRA *****143 

6 AMRI WEJDEN *****131 

7 HAJJI CHADLIA *****597 

8 SIDAHMED MOHAMED *****813 

9 SAAD DORSAF *****692 

10 EUCHI AHLEM *****263 

11 BEN MBAREK AMENI *****496 

12 JLALI MOHAMED ALI *****998 

13 JAOUADI JIHEN *****555 

14 MNASSRI SAMIR *****603 

15 DHAHBI OMAR *****639 

16 RTIMA MARIEM *****287 

17 BENALI  ICHRAK  *****946 

 

 رئٌس اللجنة
حســـان العفــــــوري األستاذ 

 
فً  مهنًالماجستٌر ال مبدئٌا فً المقبولٌناالنتظار فً الطلبة قائمة  -3

-2022 بعنـوان السنة الجامعٌـة إنتاج - استكشاف :  البترولٌةالهندسة
2023 

N° NOM PRENOM N° CIN 

1 HEDYA BECHR *****883 

2 SONIA TRICHILI *****408 

3 BELAJMI RANIA *****155 

4 SABRINE BEN MABROUK *****619 

5 SOLTANI MARWA *****549 

6 ABDELLAOUI ZAINEB *****108 

7 GRAOUI EYA *****224 

8 FADHLAOUI ROUDEINA *****302 

 رئٌس اللجنة
 حســـان العفــــــورياألستاذ 


