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للترسٌم بالسنة األولى  نهائٌّا بـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة MRSI فً بحث ماجستٌر 

 
 

  للترسيم بماجستير البحث في   يدعو عميد كلية العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولين
MRSIالترسيم 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

  

 وزارة التعلين العالي 
 والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
  كليت العلوم بصفاقس
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بعنـوان السنة  MRSI فً  للترسٌم بماجستٌر البحث قائمة الطلبة المقبولٌن- 2
 2023-2022الجامعٌـة

N° NOM PRENOM N° CIN 
01 Ben Khlifa Hamza *****037 

02 CHOUIKHI amani *****013 

03 kammoun Mareim *****017 

04 Dhahri Abdellah *****517 

05 mhiri imen  *****463 

06 malek amri *****080 

07 GNUITO Débora *****558 

08 chroufa moez *****132 

09 khlifi Isslem *****512 

10 Hadil Akermi *****696 

11 Hannachi Chayma *****525 

12 chikhaoui joussaima *****278 

13 Hcini haithem *****729 

14 Zwidi Sihem *****944 

15 Derbali souad *****401 

16 safa bouzidi *****166 

17 Kacem Eya *****395 

18 Mahmoudi Saida *****655 

19 dhouioui soulayma *****512 

20 Ezzehi Safa *****025 

21 fatnassi islem *****056 

22 jhinaoui roudayna *****011 

23 charfi mehdi *****112 

24 kammoun chaima *****983 

25 Trabelsi Sirine *****209 

26 Mnissi Thouraya *****807 

27 awnallah oumayma *****184 

28 ghabri oumayma *****925 

29 Ammar wiem *****601 

30 Habaib Ahmed *****000 

31 Trabelsi Asma *****701 

32 Ben Abdallah Ibtihel *****888 

33 Hmida Houssem *****111 

34 Sioud Ranim *****003 

35 Mastour Montassar *****717 

 

رئيس اللجنة 
Emna Jammouci Fendri 


