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        ـونسـامعة تــج            

 

 االقتصادية للعلوم العليا المدرسةبللتسجيل الطلبة المقبولين قائمة 
0200-0202 الجامعية السنة بعنوان بتونس والتجارية  

 (أولى قائمة) 

 

 التصرف إعالمية في اإلجازة

 اللقب اإلسم  بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 الهمامي نسرين 07249903 1
 بن صالح فاطمة الزهراء 13023724 2
 العدواني ياسمين 11442900 3
 فتيتة أيمن 13016025 4
 زغالمي سندس 11667585 5
 تليلي وئام 14704713 6
 اعليمي هاشم 14352194 7
 الهاللي فرح 14770992 8
 المانسي أحمد 14771938 9

 حواس شيماء 13505283 10
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 التصرف علوم في اإلجازة

 اللقب اإلسم  بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 قاره علي  شيماء 14403895 1
 كبير حاتم  09861659 2
 الزيادي  آية 14415205 3
 الفيضة  ألفة 09643526 4
 بعطوط وسيم  14402071 5
 السكار  ضحى 09643797 6
 بوقرة وسام  13642072 7
 السمين  سارة 14651871 8
 الرفرافي  سندة 15021389 9

 قعيدة  ياسمين 12867479 10

 

 يةاالقتصاد علوم في اإلجازة

 اللقب اإلسم بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 التونسي صفاء 13503843 1
 بالشايب فرح 14415741 2
 جراد شيماء 15020433 3
 النهدي أنس 07241039 4
 ميري ريان 07239964 5
 جديدي اسالم 12368931 6
 محمودي شذى 07237609 7
 الزعلوني شذى الورد 13025530 8
 شوشان غادة 14417552 9

 طرابلسي صفاء 14360962 10
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 جامعة تونس   

 

 تونسب الهندسّية للدراسات التحضيري المعهدبالطلبة المقبولين للتسجيل في قائمة 

  2022-2021الجامعية  بعنوان السنة

 )قائمة أولى(

 فيزياء  - رياضيات : اختصاص

 اللقب االسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر
 الطرابلسي خليل 14773443 1

 عبدلي امان اهلل 14657272 2

 عجم رانية 14656456 3

 بوبكري فادي 07249571 4

 الطرابلسي ميمةأ 11440421 5

 بن عمر عزيز 09643829 6

 يضيافالب محمد  09642754 7

 نور اهلل صفر 13024669 8
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 كيمياء - فيزياء : اختصاص

 اللقب االسم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر
 المليحي نذير 09641177 1

 التوكابري أسامة  13028542 2

 رزقي مريم 14509971 3

 ربن خض شيماء  11670933 4

 الرويسي  ميساء 14364493 5
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        ـونسـامعة تــج            

 

 بالمعهد العالي للتصرف بتونسللتسجيل الطلبة المقبولين قائمة 

0200-0202 الجامعية السنة بعنوان  

 (أولى قائمة)

 التصرف إعالمية في اإلجازة

 اللقب اإلسم  بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 القالل أسماء 91411670 1
 المهبولي فريال 34814773 2
 المالحي اسالم 96613504 3
 ىبنيح إشراق 42114506 4
 ينوبلياال مريم 38614510 5
 حامدي مريم 80113649 6
 اللواتي تسنيم 34014508 7
 الخربي فاطمة الزهراء 53614512 8
 النابلي مي 26514412 9

 بن غربال رنيم 13109639 10
 عزيز غيث 14773101 11
 عبدلي بهاء الدين 14322991 11
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 التصرف علوم في اإلجازة

 اللقب اإلسم  بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 بيموح أمينة 14419989 1
 الحبيب ميساء 11431391 2
 المهبي سمية 09642473 3
 سالم محمد جعفر 11122289 4
 الطبيب منيرة 09642440 5
 الجربي ايناس 09644007 6
دمآ 13504596 7  اللبان 
 حواس سرور 12876718 8
 بسباس شيماء 14508860 9

 الطرابلسي شيماء 09637245 10
 بوخشيم رانية 14652595 11
 شقرون هاجر 11432021 12
 غويبي اية 14772434 13
 حموده محمد عزيز 11419922 11
 بنعزونة آمنة 14408982 11
 البواب سلمى 15016720 11

 

 يةاالقتصاد علومال في اإلجازة

 اللقب اإلسم  بطاقة التعريف الوطنية العدد الرتبي
 حمودة نادية 09644082 1
 العرفاوي اصيل 11438367 2
 شعبان اريج 09644663 3

 



 

 

         

 جامعة تونس   

 

 

 والعلوم األدبية للدراسات التحضيري المعهدبقائمة الطلبة المقبولين للتسجيل 
  0200-0202بعنوان السنة الجامعية  بتونس اإلنسانية

 )قائمة أولى(

 
 

 اللقباالسم و  رقم بطاقة التعريف الوطنية ع/ر

 تقوى عبيدي 14364931 1
 شيماء القندولي 14451181 2
 هيفاء البوسالمي 14509321 3
 اكرام التوجاني 12362621 4
 نور بنصر 11670252 5
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