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 للترسٌم بالسنة األولى  نهائٌّابـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 MPMAA فً الرٌاضٌات االكتوارٌة والتأمٌنمهنًماجستٌر 

 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة 
 
 

 في مهنيللترسيم بماجستير    يدعو عميد كلية العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولين
  اجراءات تقديم الوثائق المطلوبة الستكمالإلى MPMAA الرياضيات االكتوارية والتأمين

الشؤون الطالبية لكلية العلوم بصفاقس في أجل ال يتجاوز  مباشرة إلى مصلحة   بعدعن الترسٌم 
.  أيام عن تاريخ صدور هذا البالغ5
 

 

 :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
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 بعنـوان السنة MPMAA فً مهنًقائمة الطلبة المقبولٌن للترسٌم بماجستٌر ال- 2
 2023-2022الجامعٌـة 

N° NOM PRENOM N° CIN 
1 Mbarki Mariem *****718 

2 Bani Takwa *****043 

3 Boubaker Aymen *****896 

4 Bourouina Mayahi  *****421 

5 Haj salem Khawla *****426 

6 Souissi Manel *****999 

7 CMansour Chaima  *****727 

8 Jebahi Dorra  *****049 

9 ben haj salah yasmine *****118 

10 Baccouch Sameh  *****354 

11 Saouadogo Rapegsanma Noë *****678 

12 Zribi Lamis  *****828 

13 Rhimi  Intissar  *****762 

14 Karray  Omaima  *****714 

15 Jerbi Dalel *****065 

16 Jebahi Abir *****970 

17 Krichene  Oumaima  *****152 

18 Jawa Emna *****899 

19 Zoghlami  Aicha  *****054 

20 Naré Ismaël Jean Eric *****058 

21 Belem Idrissa *****994 

22 Abdeljawed Najwa *****193 

23 Alili  Wafa *****598 

24 Ben Yahia Abir *****067 

25 Mezghani Mohamed *****525 

 

 رئيس اللجنة
صمودي  م يف ال ف تاذع س  األ

 


