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 املؤسسة الجامعية
مرحلة  

 التكوين
 االسم واللقب 

مستوى  

 الدراسة 
 مستقل)ة(  املنظمة الطالبية االختصاص 

عدد 

 املترشحين 

كلية العلوم  

 بقفصة

 اإلجازة 

  االتحاد العام التونس ي للطلبة  اإلجازة في الهندسة الطاقية سنة ثالثة  الخامس رمضاني 

04 
  االتحاد العام التونس ي للطلبة  ة اإلجازة في الهندسة امليكانيكي سنة ثالثة  محمد أمين بسدوري

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  اإلعالميةاإلجازة في علوم  سنة ثالثة  منتصر حتور 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  اإلجازة في علوم األحياء سنة ثالثة  أيمن بنعلي 

 املاجستير 
  االتحاد العام التونس ي للطلبة  ماجستير منهي في هندسة األنظمة الطاقية سنة ثانية  رحاب عبد الكبير

02 
  اإلتحاد العام لطلبة تونس  ماجستير بحث في الكيمياء  سنة أولى رائف جلولي 

املعهد العالي إلدارة 

 املؤسسات بقفصة

 اإلجازة 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  علوم التصرف  سنة أولى ياسين حاجي

05 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  علوم التصرف  سنة ثالثة  أيمن خلفاوي 

  االتحاد العام التونس ي للطلبة  علوم التصرف  سنة ثالثة  غاية جاء بالل 

  االتحاد العام التونس ي للطلبة  التصرف  إعالمية سنة ثانية  هاني قطيات 
 مستقل   علوم التصرف  سنة ثانية  مهدي األسود 

 املاجستير 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  ماجستير منهي محاسبة رقابة وتدقيق سنة أولى  عقبة خليفي

  االتحاد العام التونس ي للطلبة  ماجستير منهي علوم البيانات  سنة أولى مهيب قطيات  03

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  ماجستير بحث مالية  سنة أولى نذير البوغذيري 



 

 
 
 

 املؤسسة الجامعية
مرحلة  

 التكوين
 مستقل)ة(  املنظمة الطالبية االختصاص  مستوى الدراسة االسم واللقب 

عدد 

 املترشحين 

 املعهد العالي
للفنون والحرف  

 بقفصة

 اإلجازة 

 مستقل   تصميم فضاء  سنة أولى  أمير حفيظ

05 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  هندسة داخلية  سنة ثانية  شيماء بن عبد هللا

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  تصميم صورة  سنة أولى منجي حويش ي

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تصميم صورة  أولىسنة  سفيان فودة

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  هندسة داخلية  سنة ثالثة  املهدي نصيب

 املاجستير 
 مستقلة  ابتكار حرفي  سنة أولى سناء منصوري 

02 
 مستقل   ابتكار حرفي  سنة أولى رمزي نصر

املعهد العالي 

للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا  

 بقفصة

 اإلجازة 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  هندسة ميكانيكية  سنة أولى نعيم هرش ي

04 
  اإلتحاد العام لطلبة تونس  هندسة نظم اإلعالمية  سنة أولى فراس املجبري 

  للطلبة اإلتحاد العام التونس ي  اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية  سنة ثالثة  معاذ الجابري 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت سنة أولى اسراء ردادي 

 02  اإلتحاد العام لطلبة تونس  ماجستير منهي  خبير في األمن السيبيراني سنة ثانية   هاشم تليجاني  املاجستير 

املدرسة الوطنية  

 للمهندسين بقفصة 
مرحلة تكوين 

 املهندسين

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  هندسة منجمية  سنة ثانية  أروى حميدي
  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  هندسة منجمية  سنة ثانية  أيمن فقراوي  03

 مستقلة  هندسة الطاقة وتكنولوجيا البيئة  سنة ثانية  حنان ساليمي
املعهد التحضيري  

للدراسات  

 الهندسية بقفصة

مرحلة 

 تحضيرية 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  تكنولوجي  سنة ثانية   سمير الكرتلي 
02 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  فيزياء كيمياء  سنة أولى حسان اعبيدي 

املعهد العالي 

للّدراسات  

التطبيقية في  

 اإلنسانيات بتوزر 

 اإلجازة 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  تربية وتعليم سنة ثانية  سحر الجبار

04 
  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  تربية وتعليم سنة أولى محمد أمين حمدي 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثانية  مريم محفوظي

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة أولى منار عمري 



 

 

 

 

 الجامعيةاملؤسسة 
مرحلة  

 التكوين
 مستقل)ة(  املنظمة الطالبية االختصاص  مستوى الدراسة االسم واللقب 

عدد 

 املترشحين 

املعهد العالي للعلوم 

االجتماعية والتربية  

 بقفصة

 اإلجازة 

 مستقل   تربية وتعليم سنة ثانية  بالل جمالوي 

09 

 مستقل   تربية وتعليم سنة ثانية  حسام الدين قروي 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة   تربية وتعليم سنة ثانية  رشيد بداوي 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة   تربية وتعليم سنة ثانية  شيماء الفازعي

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثالثة  منصف شنيني

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثالثة  محمد ريان علوي 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثالثة  عبير عمري 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثانية  كوثر عبيدي 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  تربية وتعليم سنة ثانية  بهاء الهاني 

املعهد العالي 

والتربية  للرياضة 

 البدنية بقفصة

 اإلجازة 

 سنة ثانية  زياد عسل

 علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية  

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة 

05 

  اإلتحاد العام التونس ي للطلبة  سنة أولى أحمد ناصري 

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  سنة ثالثة  حافظ التليلي

  اإلتحاد العام لطلبة تونس  سنة أولى ميسم لحبيب مطيرة 

 مستقل   سنة ثانية  ابراهيم تاج 

 01  اإلتحاد العام لطلبة تونس   اإلعداد البدني وإعادة التأهيلماجستير منهي  سنة أولى خليل قاسمي


