
 
 
 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعت تىنس

 المدرست العليـا للعلـىم والتقنيـاث بتىنـس

 

 مالحظت هامت : كل طالب أدلى بمعلىماث غيز صحيحت يتم إلغاء تسجيله بهذا الماجستيز

 

هندست الكهربائيتالفي  بحثنتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز   

2102 دورة سبتمبر  بعنىان    

 قائمت تكميليت

0220 سبتمبر 02 تونس في   

 Nom Prénom CIN 

1 Fkaier Sabrine 8982550 

2 Saidani  Khaireddine 8975132 

3 Hamdi Ahmed 9092363 

4 Mohamed Jawher Bahrouni 9600982 
 

 
 

 مالحظاث هامت :

تمتعوا بتسجيل واحد. لذينالتسجيل للطلبة الراسبين بالسنة األولى وابيسمح   -  

   .0220 سبتمبر 02السبت  التسجيل في أجل أقصاه يوميتن  -



 
 
 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعت تىنس

 المدرست العليـا للعلـىم والتقنيـاث بتىنـس

 

 مالحظت هامت : كل طالب أدلى بمعلىماث غيز صحيحت يتم إلغاء تسجيله بهذا الماجستيز

 

 

الهندست الميكانيكيتبحث في نتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز   

2102دورة سبتمبر   بعنىان    

 قائمت تكميليت

  

0220سبتمبر  02تونس في   

 
 

Nom Prénom CIN 

1 BEN OTHMEN Nayeb 8077305 

2 OUASLATI Fadi 9901748 

3 GRECHI Yosra 4809771 

4 GHIZAOUI Slim 4548263 

5 FARHET Nader 9167162 

6 GHARBI Nader 5482709 

7 ABICHOU Ghaleb 5482894 

8 KHAHLI 
 

karima 9224996 

 
 

 مالحظاث هامت :

تمتعوا بتسجيل واحد. لذينالتسجيل للطلبة الراسبين بالسنة األولى وابيسمح   -  

   .0220 سبتمبر 02السبت  التسجيل في أجل أقصاه يوميتن  -

 



 
 
 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعت تىنس

 المدرست العليـا للعلـىم والتقنيـاث بتىنـس

 

 مالحظت هامت : كل طالب أدلى بمعلىماث غيز صحيحت يتم إلغاء تسجيله بهذا الماجستيز

 

 

هندست و تسيير األنظمت الصناعيت     نتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز المهني في   

2102دورة سبتمبر  بعنىان     

  المسار : االكترونيك و االعالميت الصناعيت  

 قائمت تكميليت

0220 سبتمبر 02 تونس في  

 

 Nom Prénom CIN 

1 GRAMI CHERIFA 7162131 

2 Maamar Jihene 4814898 

3 Chlouk  Asma 7147194 

4 Badoud Obeyd 7160839 

5 Ben Amer  Bilel 999050 

6 Slaimi  Souhir 8099501 

7 Fridhi  Salwa 7163839 

8 Aouini Mohamed 9771049 
 

 

 

 مالحظاث هامت :

تمتعوا بتسجيل واحد. لذينالتسجيل للطلبة الراسبين بالسنة األولى وابيسمح   -  

0220 سبتمبر 02السبت  التسجيل في أجل أقصاه يوميتن  -



 
 
 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعت تىنس

 المدرست العليـا للعلـىم والتقنيـاث بتىنـس

 

 مالحظت هامت : كل طالب أدلى بمعلىماث غيز صحيحت يتم إلغاء تسجيله بهذا الماجستيز

 

 
هندست و تسييز األنظمت الصناعيت     نتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز المهني في   

2102دورة سبتمبز  بعنىان     

الطاقيتالمسار      

 قائمت تكميليت

 0220 سبتمبر  02  تونس في

 Nom Prénom CIN 

1 Manai Meriem 4819624 

2 Dachraoui Amira 7432468 

3 ADALI Radhouène 9143658 

4 Zgolli Eya 9607470 

5 Sammadi Islam 8981782 

6 Tabargui wafa 7930437 

7 Hkiri Amel 9170330 

8 Kouki Marwa 7161785 

9 Khazri Ftima 7423225 

10 Elmezrighui Mondher 7915110 
 

 

  الفيزياءفي  بحثنتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز 

2102بعنىان دورة سبتمبز      

   قائمت تكميليت

 Nom Prénom CIN 

1 Riahi Ali 4598469 

 

 
 

 مالحظاث هامت :

تمتعوا بتسجيل واحد. لذينالتسجيل للطلبة الراسبين بالسنة األولى وابيسمح   -  

0220 سبتمبر 02السبت  التسجيل في أجل أقصاه يوميتن  -  



 
 
 

 

 

 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعت تىنس

 المدرست العليـا للعلـىم والتقنيـاث بتىنـس

 

 مالحظت هامت : كل طالب أدلى بمعلىماث غيز صحيحت يتم إلغاء تسجيله بهذا الماجستيز

 

هندست و تسييز األنظمت الصناعيت     نتائج مناظزة التسجيل بشهادة ماجستيز المهني في   

2102بعنىان دورة سبتمبز   

جىدة وإنتاجيت المسار     

 قائمت تكميليت

 0220سبتمبر   02تونس في   

 Nom Prénom CIN 

1 AMRI Oussameddine 7430709 

2 CHRAIGUI Khaled 4812926 

3 LACHEB RABA Sana 8984783 

4 MANSOURI Hayfa 9769705 

5 NEFFATI Yosra 7429399 

6 OUERFELLI Achref 7167927 

7 SALMANI Marwa 4807859 

8 WERFELLI Alaeddine 9607974 

 
 
 

 مالحظاث هامت :

تمتعوا بتسجيل واحد. لذينالتسجيل للطلبة الراسبين بالسنة األولى وابيسمح   -  

0220 سبتمبر 02السبت  التسجيل في أجل أقصاه يوميتن  -  


