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للترسٌم بالسنة األولى   نهائٌّابـالغ فً قائمة الطلبـة المقبولٌن
 مهنً فً علم القٌاس واألدواتٌّةالماجستٌر بالفً مهنً ماجستٌر 

MPMI  2023-2022بعنـوان السنة الجامعٌـة 
 
 

ماجستير  ال فيمهني  يدعو عميد كلية العلوم بصفاقس كافة الطلبة المقبولينللترسيم بماجستير 

  اجراءات تقديم الوثائق المطلوبة الستكمالإلى MPMI مهني في علم القياس واألدواتيّةال

 أيام عن 5الترسيم مباشرة إلى مصلحة الشؤون الطالبية لكلية العلوم بصفاقس في أجل ال يتجاوز 
. تاريخ 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 باآلجال  : تنبٌه

 .المحددة  ٌعتبر متخلٌا وٌفقد حقه فً التسجٌل

 
 بعنـوان علم القٌاس واألدواتٌّة مهنً فًالماجستٌر بالقائمة الطلبة المقبولٌن للترسٌم -2

 2023-2022السنة الجامعٌـة 
 

N° NOM PRENOM N° CIN 
01 Charfeddine Omar *****196 

02 Trabelsi Malek *****718 

03 Khadhraoui Amna *****046 

04 Tradi Fatma *****095 

05 Manaa Nada *****099 

06 Dhahri Hadil *****249 

07 Bakir Ghada *****005 

 وزارة التعلين العالي 
  والبحث العلوي 

جاهعت صفاقس 
   كليت العلوم بصفاقس
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08 Souissi Sirine *****138 

9 Abdy Mahsouna *****542 

10 Chka Imen *****348 

11 Bouzidi Oumaima *****373 

12 Dhibi Ibrahim *****367 

13 Ghabech Zouhour *****478 

14 Nawech Med khalil *****964 

15 Massoued Siwar *****209 

16 Jomni Hayfa *****061 

17 Derbali Kayreddine *****080 

18 Jemli Achraf *****573 

19 Sassi Rimeh *****569 

20 Karoui Amal *****635 

21 Attia Malek *****925 

22 Boulehmi Khawla *****446 

23 Msaid Khaireddine *****247 

24 Hammami Houssemeddine *****924 

25 Gahbiche Ahmed *****152 

26 Elfalah Zoubaida *****721 

27 Saadaoui Faiez *****395 
 

لطلبة المقبولٌن  لاالنتظار قائمة- 3
 

N° NOM PRENOM N° CIN 
01 Boukthir Hadil *****323 

02 Omar Asma *****577 

03 Knazari Hadil *****698 

04 Gabbouj Safa *****369 

05 moulahi iheb *****951 

06 Haj Amor Karim *****745 

07 LachhebHelaoui Saweb *****424 

08 saadaoui oussema *****062 

09 Amri Samah *****364 

10 dhrifi fakhri *****151 

 

  اللجنةةرئيس

 عليمة دمق

 


