
  
            

         

 جامعة تونس   

 
  اإلنسانية بكمية العموملمتسجيل الطمبة المقبولين قائمة 

 0200-0202 الجامعية السنة بعنوان بتونس واإلجتماعية
 (قائمة أولى) 

  األنقميزية في اإلجازة: اإلختصاص

 اللقب اإلسم الوطنيةبطاقة التعريف  العدد الرتبي
 العوادي مالك 57:89>;8 1
 الغرياني محمد 58846>;7 2
 الجعيدي رانية 88:58898 3
 البيباني مالك 87:=7994 4
 الرياحي وجدي  9755876> 5
 الرشيدي مي 58847;98 6
 المبروك علي 8=8;74=> 7
 السالمي مروى =68;8864 8
 الشرفي سيرين 4;5567>5 9

 غديرة مريم 49659459 10
 الحمداوي عبد الستار 6=574578 11
 لقطي أريج :::55>>9 12
 الغزواني روند 587:8>7; 13
 رازقي هديل 4;:96755 14
 حسني ياسمين 6>679586 16
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 جامعة تونس   

 

 بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونسقائمة الطلبة المقبولين للتسجيل 

0200-0202بعنوان السنة الجامعية   

 )قائمة أولى(

 جغرافيا: اختصاص

 اللقب اإلسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر

 الدريدي عبير 8:0:;242 1
 خلفالوي تقوى 904:0;92 2
 بن الحاج نورهان 0022402: 3
 الفرجاني لمياء 8;8:208; 4
 دربالي سمر ;;49208: 5
 شعباني يسرى 29420922 6
 صالحي تقوى 220929;1 7
 مارس نزار   018284:1 8
 ابن نفخة هذيل 22124229 9

 بن سالم فاطمة ;8212422 10
 بنعمر تسنيم 82:24122 11
 حمزة نرمين 0:428202 12
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 جامعة تونس   

 

 بكلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية بتونسقائمة الطلبة المقبولين للتسجيل 

0200-0202بعنوان السنة الجامعية   

 )قائمة أولى(

 فلسفة: اختصاص

  

 اللقب اإلسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر
 المشرقي سنية 85211417 2
 القصوري خلود 13310831 0
 زايري غادة 37413267 3
 راقوبي اية 86012870 4
 بالغيث لمياء 93411139 5
 بنعمر عائشة 99211819 6
 الطياشي اميرة 44211432 7
 شرفي وجدان 61312363 8
 حسني ريم 82712706 9

 



  

ـونسـامعة تــج                   

    
 

 

 قائمة الطلبة المقبولين للتسجيل بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 0200-0202بعنوان السنة الجامعية 

 ) قائمة أولى (

 

 الفضاء تصميم في االختصاص : االجازة         

  

 اللقب اإلسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر

 المحجوبي ردينة 14656212 1

 قطفاوي رحمة 14364945 2

 السوداني أنس 14413707 3

 بوراوي محمد حسين 15017295 4

 بن والي آمنة 14655843 5

 ميدوني شيماء 12710429 6

 بجاوي حمزة 11420700 7

 الغربي سيرين 14501389 8

 الغزواني مهيب 07493402 9

 الموحلي فرح 10009363 10

 محمدي رنيم 13649730 11



  

ـونسـامعة تــج                   

    
 

 

 قائمة الطلبة المقبولين للتسجيل بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس

 0200-0202بعنوان السنة الجامعية 

 ) قائمة أولى (

 الصورة تصميم في االختصاص : االجازة

 

 

 

 

 

 الفنون التشكيلية في االختصاص : االجازة

 

 

 
 اللقب اإلسم التعريف الوطنيةبطاقة  ع/ر

 قمودي نسرين 11413625 1

 عياري أمنة 12357840 2

 اللقب اإلسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر

 نصر شيماء 14015603 1

 بودية بلطيف أكرم 13505645 2
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