جامعة الزيتونة

المؤسسة

املعهد العايل ألصول الدين بتونس

املعهد العايل للحضارة اإلسالمية بتونس

االسم واللقب

المرحلة

قيس دخالوي

إجازة

سامي القروي

إجازة

سفيان العوسجي

ماجستري ودكتوراه

عبد اهلل جنكي

إجازة

ريان اللوايت

إجازة

أسامة النجار

ماجستري

جامعة تونس
االسم واللقب

المرحلة

حممد الطاهر الغرياين

إجازة

منتصر محدي

إجازة

خالد طبايب

ماجستري ودكتوراه

ربيع املاكين

إجازة

تاج الدين العبيدي

إجازة

خلود بوترعة

ماجستري ودكتوراه

كافية الراجحي

إجازة

عبري محادي

إجازة

***

ماجستري ودكتوراه

عبد العزيز الرويسي

إجازة

سامح الصغري

إجازة

رحاب رحومة

ماجستري

املعهد التحضريي للدراسات األدبية والعلوم

مالك دربال

مرحلة حتضريية

اإلنسانية بتونس

غادة شليب

مرحلة حتضريية

غسان البجاوي

إجازة

بشار بش

إجازة

نورهان فاحلي

ماجستري

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات

سامح ساملي

إجازة

بزغوان

صفاء الفرشيشي

إجازة

رضا مصباح

إجازة

حممد فوزي البكوش

إجازة

***

ماجستري ودكتوراه

المؤسسة

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس

املعهد العايل للتصرف بتونس

املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس

املعهد العايل للتنشيط الشبايب والثقايف ببئر الباي

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف اإلنسانيات
بتونس

املعهد العايل للفن املسرحي بتونس

جامعة تونس
المؤسسة

املعهد العايل للموسيقى بتونس

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بتونس

املعهد العايل ملهن الرتاث بتونس

املدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونس

املدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس
دار املعلمني العليا
املعهد العايل لألعمال بتونس

االسم واللقب

المرحلة

مالك محزاوي

إجازة

وضاح الرمحاين

إجازة

صفاء بنمنصور

ماجستري ودكتوراه

أماين البوساملي

مرحلة حتضريية

عمر الغزالين

مرحلة حتضريية

***

إجازة

***

إجازة

***

ماجستري

أمساء املرزوقي

إجازة

آية دجيب

إجازة

محزة بن حيىي

ماجستري ودكتوراه

حيدر عزعوزي

تكوين هندسي

غادة سلياين

ماجستري ودكتوراه

أمينة حامدي

إجازة

حممد الطاهر عالقي

تبـريـز

أكرم بوقدر

بكالوريوس

حسام طيمومي

بكالوريوس

جامعة تونس المنار
المؤسسة

االسم واللقب

حممد علي بن ميالد
كلية العلوم للرياضيات

كلية الطب بتونس

أميمة النغموشي
صفوان شوشان
***

املرحلة األوىل

***

املرحلة الثانية

***

املرحلة الثالثة

مصعب الغريب
رغدة احلناشي
أنس الشقين

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس

نرجس مطار
سلمى الصغري

املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس

خبيب الكنزاري
عبد الباري بوزركونة
نورس الدوزي

املعهد العايل للعلوم االنسانية بتونس

مروان الدريدي
غاية بن مبارك

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية باملنار

أريج بنعلي
حممد رضوان بوزنيف
تيسري الزاير

املعهد العايل للتكنولوجيات الطبية بتونس

أمري ساملي
سفيان توايت

املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة
بتونس

اإلجازة
تكوين املهندسني

عياض بن صاحل
كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس

المرحلة

حممد رضا اليازيدي
مرمي املناعي
سريين بن مسعود

اإلجازة
املاجستري والدكتوراه
اإلجازة
املاجستري والدكتوراه
تكوين هندسي
اإلجازة
املاجستري والدكتوراه
مرحلة حتضريية
اإلجازة
املاجستري والدكتوراه
اإلجازة
املاجستري

جامعة تونس المنار
المؤسسة

االسم واللقب

حممد أديب بوكثري
املعهد العايل لإلعالمية

أمين الصاحلي
خليل بن رمضان

املعهد العايل للعلوم البيولوجية التطبيقية
بتونس

صفاء التومي
لؤي طاهر
مسر بالطيب
حسام الرزقي

املعهد العايل لعلوم التمريض بتونس

نور عامري
***

المرحلة

اإلجازة
تكوين املهندسني
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري

جامعة قرطاج
المؤسسة
املعهد العايل للصيد البحري وتربية األحياء املائية ببنزرت

املعهد العايل لتكنولوجيات اإلعالمية واالتصال بربج السدرية

املعهد العايل للغات بنابل

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مباطر

معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف

املعهد العايل لعلوم وتكنولوجيات البيئة بربج السدرية

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

املعهد العايل للتجارة واحملاسبة ببنزرت

كلية العلوم ببنزرت

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

االسم واللقب

المرحلة

قصي اللوايت

إجازة

أمرية زغدودي

إجازة

أسامة القيزاين

إجازة

عرفات بن فرج

إجازة

صربي حرباوي

إجازة

عالء الدين الدغري

إجازة

فهمي عابدي

املاجستري و/أو الدكتوراه

نزار بن فرحات

إجازة

وديع اجلريدي

إجازة

وفاء الطلحاوي

املاجستري و/أو الدكتوراه

مرمي املثلوثي

إجازة

ياسني يوسفي

إجازة

عزمي قاري

املاجستري و/أو الدكتوراه

آية كودجي

إجازة

غسان املليحي

إجازة

إكرام الورغي

املاجستري و/أو الدكتوراه

عبد الرؤوف عبيدالوي

إجازة

Radjabou Ahmed Hassane

إجازة

أحالم عبد الالوي

املاجستري و/أو الدكتوراه

ابتهال البوجبلي

إجازة

سليم بن يوسف

إجازة

روعة احلجري

املاجستري و/أو الدكتوراه

جناح اليحياوي

إجازة

حامت بوكحيلي

إجازة

إيناس الغامني

املاجستري و/أو الدكتوراه

حيىي العداسي

إجازة

عدنان القرقوري

إجازة

حممد علي اللوز

املاجستري و/أو الدكتوراه

جامعة قرطاج
المؤسسة

معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج

املعهد العايل للغات بتونس

املعهد العايل للفنون اجلميلة بنابل

املعهد العايل إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

املعهد الوطين للشغل والدراسات االجتماعية بتونس

املعهد العايل لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان

املدرسة العليا لفالحة مباطر

املعهد الوطين للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

املدرسة العليا للفالحة مبقرن

االسم واللقب

المرحلة

فراس بوعالقي

إجازة

محزة برامهي

إجازة

حممد عزيز بن فرجية

املاجستري و/أو الدكتوراه

تيسري اجلالصي

إجازة

تركية بن علي

إجازة

حمسن بن بوبكر

املاجستري و/أو الدكتوراه

ياسني بن علي

إجازة

رشاد عبد الوي

إجازة

ياسني أوالد نصر

املاجستري و/أو الدكتوراه

خدجية بن حاجي

إجازة

نور الدين بن بوبكر

إجازة

ابراهيم بنعبد الكرمي

املاجستري و/أو الدكتوراه

برهان املوهلي

إجازة

كرمي اجلميعي

إجازة

مروى اهلمامي

املاجستري و/أو الدكتوراه

أشرف الرياحي

إجازة

معاذ دبوسي

إجازة

***

املاجستري و/أو الدكتوراه

أميمة بن سليمة

إجازة

مسوش اجمليد

إجازة

أميمة بن رمضان

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

احلسني العيادي

م حتضريية  +إجازة

حممد علي منوشي

م حتضريية  +إجازة

اماين الطرابلسي

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

جيهان اجلناوي

إجازة

سيف الدين اهلمامي

إجازة

سناء السويف

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

جامعة قرطاج
المؤسسة

املدرسة العليا للصناعات الغذائية بتونس

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية ببنزرت

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بنابل

املعهد العايل للدراسات التحضريية يف البيولوجيا واجليولوجيا بسكرة

املدرسة الوطنية للمهندسني بقرطاج

املعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس

املدرسة الوطنية للمهندسني ببنزرت
املدرسة العليا للمواصالت بتونس
املدرسة العليا لإلحصاء وحتليل املعلومات

االسم واللقب

المرحلة

سيف اهلل الشويرف

إجازة

يامسني العبيدي

إجازة

فراس املساهلي

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

خليل ترجت

مرحلة حتضريية

حممد أمني عويين

مرحلة حتضريية

طالل رمضان

مرحلة حتضريية

فاطمة مجلي

مرحلة حتضريية

متام محدة

مرحلة حتضريية

أشرف الورفلي

مرحلة حتضريية

ظافر عزوز

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

أميمة العجيلي

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

خالد رضا ونية

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

حممد إبراهيم بلعيد

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

محزة حجائجي

مرحلة تكوين املهندسني

مرمي الزايدي

مرحلة تكوين املهندسني

حامت خريوين

مرحلة تكوين املهندسني واملاجستري والدكتوراه

وداد محزة

مرحلة تكوين املهندسني

حممد املنصف كشري

مرحلة تكوين املهندسني

زينب بن طليق
املدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت
ابتسام بن مبارك
املدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيات املتقدمة بربج السدرية

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمري بتونس

الشهادة الوطنية يف السمعي البصري والسينما
واملاجستري والدكتوراه
الشهادة الوطنية يف السمعي البصري والسينما
واملاجستري والدكتوراه

لبنة العوادي

مرحلة تكوين املهندسني

أكرم التليلي

مرحلة تكوين املهندسني

***

مرحلة أوىل

مشس الدين الشريط

مرحلة ثانية

***

مرحلة ثالثة

جامعة منوبة
المؤسسة

كلية اآلداب والفنون واالنسانيات مبنوبة

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار

املعهد العايل للتوثيق بتونس

املعهد العايل لفنون امللتميديا

اإلسم والقب

المرحلة

خليل بوزيدي

إجازة

صاحل النجار

إجازة

غسان بن جنات

ماجستري ودكتوراه

عيسى زيادية

إجازة

إلياس بن صاحل

إجازة

خدجية السويسي

ماجستري ودكتوراه

حممد سليمان بن نصر

إجازة

كرمي اجلالصي

إجازة

مرمي قامسي

ماجستري

هيكل بن الصيد

إجازة

محزة الرباملي

إجازة
مرحلة تكوين

حممد عزيز حاج سعيد
حكيم الزياين
املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم

املعهد العايل للمحاسبة وإدارة املؤسسات

املدرسة العليا للتجارة بتونس

املدرسة العليا لالقتصاد الرقمي مبنوبة

املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت

املهندسني وماجستري
إجازة

مرمي حبيبة اخلنيسي

إجازة

مهدي العياشي

ماجستري ودكتوراه

أمحد ياسني الشنناوي

إجازة

حسام الدين بن معاوية

إجازة

حممد مهدي بن هيبة

ماجستري ودكتوراه

مروان دريرة

إجازة

مهى الشيحاوي

إجازة

شهاب زكار

ماجستري ودكتوراه

حممد وائل ماطوسي

إجازة

حممد العريب ظاهر

إجازة

حممد الناصر بن عون

ماجستري

صابرين النفوطي

إجازة

هناء اللموشي

إجازة

فدوى الذوادي

ماجستري

جامعة منوبة
المؤسسة

املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بقصر السعيد

املدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية
املدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت

املختصة
املعهد العايل للرتبية
ّ

اإلسم والقب

المرحلة

ندمي بوعمود

إجازة

خولة السقا

إجازة

هاشم بن عيسى

ماجستري ودكتوراه

عبد املنعم غزيل

دراسات هندسية

حممد منصور غربال

دراسات هندسية

سيف الدين الطياشي

مرحلة أوىل

خليل بالرجب

مرحلة ثانية

مروى شندول

إجازة

مسري الطيب

إجازة

سامل سعايدية

ماجستري

جامعة جندوبة
المؤسسة

كليّ ةةل لومل ةةان لوةاواوي ةةل ةلوالت ةةا ل ةلولت ة ّةر
جبندةبل
لملمهد لومايل ولملان لووساويل جبندةبل

اإلسم والقب

المرحلة

ثامر ج ّفايل

إجازة

بالل لخلزري

إجازة

حممد لومبيدي

ماجسلري

حممد خريلود ن لالمحر

إجازة

رلمي لوكثريي

إجازة

غيث مةطا
لملمه ة ة ة ة ةةد لوم ة ة ة ة ةةايل ولدرل ة ة ة ة ةةا لولطبيةي ة ة ة ة ةةل
لووساويا باوكا
لملمه ة ةةد لوم ة ةةايل ولة ة ةةا لولطبيةي ة ةةل ةلو المي ة ةةل
بباجل
لملدر ل لومليةا ملهند ةي لوليهيةز لور فةي يةاز
لوباب
لملدر ل لومليا ولفالحل باوكا
ممهد لوةابا ةلملرل ي بطربال
لملمهد لومايل ولما يةى ةلملسرح باوكا
لملمهد لومايل ولر اضل ةلورتبيل لوبدويل باوكا

ماجسلري

إ ناس لورب ين

إجازة

***

إجازة

با م لجلميمي

إجازة

ري ن لورتكي

إجازة

حممد لوةريب

ماجسلري

فرلس لوكلبا ي

هند ل

أوفل وةا

ماجسلري

ضياء لود ن لوزل ري

إجازة

برهان لوكال ي

إجازة

حمي لود نحيدةري

لملاجسلري ةلهلند ل

منال مجيمي

إجازة

وا ر مري

إجازة

حممد وبيل لوزل دي

إجازة

فارةق لوةفتي

إجازة

محزة بيدي

إجازة

فا ي لجلاليل

إجازة

***

ماجسلري

جامعة جندوبة
المؤسسة

لملمهد لومايل ولفنان ةلحلر بسلياول

لملمهد لومايل وإل الميل باوكا

لملمهد لومايل ولبياتكناواجيا بباجل
لملمهد لومايل وملان لولمر ض باوكا

اإلسم والقب

المرحلة

ميدة لوممري

إجازة

وضال بن مد

إجازة

لي لهلذيل

ماجسلري

حممد أمني لجلميلي

إجازة

اتي لوماين

إجازة

ز ا لملنا ي

ماجسلري

رحاب لملاطا ي

إجازة

أميميلر ل ي

إجازة

أميمل بيدي

لملاجسلري

مر بالل

إجازة

هنا ي لومريب

إجازة

جامعة سوسة
المؤسسة
كلية الطب بسوسة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بسوسة

كلية احلقوق والعلوم السياسية
بسوسة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف
بسوسة

املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

املدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا
حبمام سوسة

اإلسم واللقب

المرحلة

حممد هباء الدين صولة

مرحلة أوىل

سارة بوبكر

مرحلة ثانية

زياد حنازيل

إجازة

اهلادي احلريزي

إجازة

طه بوعزيزي

ماجستري ودكتوراه

رشاد موسى

إجازة

رانية ثابويت

إجازة

حممد عياد

ماجستري ودكتوراه

حممد غضباين

إجازة

غسان قاسم

إجازة

حممد يوسفي

ماجستري ودكتوراه

ضياء احلداد
إمساعيل املاكين

التكوين اهلندسي واملاجستري والدكتوراه

أمحد ضيف اهلل

إجازة ومرحلة حتضريية

حممد اهلريش

إجازة ومرحلة حتضريية

***

املاجستري والدكتوراه

جامعة سوسة
المؤسسة

املعهد العايل للتصرف
بسوسة

معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

املعهد العايل للمالية واجلباية
بسوسة

املعهد العايل لإلعالمية وتقنيات
اإلتصال حبمام سوسة

املعهد العايل للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا بسوسة

املعهد العايل للنقل وخدمات اإلتصال
بسوسة

املعهد العايل للفنون اجلميلة
بسوسة

اإلسم واللقب

المرحلة

حممد ندمي معمر

إجازة

عمارة كردي

إجازة

رؤوف مصباح

ماجستري ودكتوراه

مساح الزمزام

إجازة

***

إجازة

****

ماجستري ودكتوراه

***

إجازة

***

إجازة

***

ماجستري

سيف بن فرج

إجازة

هيثم البدوي

إجازة

مروان احلجاجي

التكوين اهلندسي واملاجستري والدكتوراه

عمر املسعودي

إجازة ومرحلة حتضريية

فاطمة الزهراء بنعثمان

إجازة ومرحلة حتضريية

صفوان العذاري

التكوين اهلندسي واملاجستري

نور احلياء السائح

إجازة

ندى املسعودي

إجازة

معتز حقي

ماجستري

أحالم احل ّداد

إجازة

احلساين
حامد شاكر ّ

إجازة

***

ماجستري ودكتوراه

جامعة سوسة

المؤسسة

املعهد العايل للموسيقى بسوسة

املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي

املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة

املعهد العايل لعلوم التمريض بسوسة

اإلسم واللقب

المرحلة

نصري بنصاحل

إجازة

***

إجازة

وئام الشاوش

ماجستري

أنيس بوسريح

إجازة

أمحد بنرحومة

إجازة

غيث عبادة

التكوين اهلندسي واملاجستري والدكتوراه

وسيم احملجوب

إجازة

حممد التيس

إجازة

محدي األمني

ماجستري

املؤدب
حممد أمني ّ

إجازة

حممد علي احملجوب

إجازة

***

ماجستري

جامعة المنستير
المؤسسة

كلية العلوم باملنستري

كلية الطب باملنستري
كلية طب األسنان باملنستري

كلية الصيدلة باملنستري

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية
باملنستري
املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري
الصحة
املدرسة العليا لعلوم وتقنيات ّ
باملنستري

اإلسم واللقب

المرحلة

رمزي موسى

إجازة  +مرحلة حتضريية

جهاد الفقيه حسن

إجازة  +مرحلة حتضريية

معاذ التليلي

ماجستري+
دكتوراه

قيس اخلرويب

املرحلة األوىل

سيف الدين فرحه

املرحلة الثانية

أميمة رحيم

املرحلة األوىل

يوسف السايف

املرحلة الثانية

كرم احلمامي

املرحلة األوىل

***

املرحلة الثانية

***

املرحلة الثالثة

رائد ساسي

مرحلة حتضريية

هباء الدين زعفوري

مرحلة حتضريية

إبراهيم القرديل

مرحلة تكوين املهندسني

حممد إسكندر الغريب
ّ

+ماجستري+دكتوراه

فراس عبيشو
رحاب معيز

إجازة

جامعة المنستير
المؤسسة
املعهد العايل للبيوتكنولوجيا باملنستري

اإلسم واللقب

المرحلة

زياد بن صاحل

إجازة

هيثم السرحيي

ماجستري+دكتوراه

تسنيم محودة

املعهد العايل لإلعالمية والرياضيات باملنتسري

علي صاحل
حممد صاحل قم
أحالم شحيمة

املعهد العايل ملهن املوضة باملنستري

عبد العزيز بن سامل
مهى العقريب

املعهد العايل للغات املطبقة باملكنني

حممد علي بن حسني
ماهر بن محدة
عز الدين الشايب

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف باملهدية

نصر الدين قسومي
***

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف
اإلنسانيات باملهدية

حلمي بن احلاج قاسم
وفاء العوين
عبد القادر الدربايل

املعهد العايل لإلعالمية باملهدية

أسامة جوعو
ص ّدام ضريفة

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
باملهدية

نذير العماري
جاسم الساكت
***
حممد ربيع مراصي

املعهد العايل للفنون واحلرف باملهدية

مهى بن مسعود
***

إجازة
مرحلة تكوين املهندسني +
املاجستري
إجازة
ماجستري
إجازة
إجازة
ماجستري
إجازة
إجازة
ماجستري
إجازة +مرحلة حتضريية
ماجستري
إجازة
ماجستري

جامعة القيروان

المؤسسة

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان

املعهد العايل لإلعالمية والتصرف بالقريوان

املعهد العايل للفنون واحلرف بالقريوان

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقريوان

املعهد العايل للدراسات القانونية والسياسية
بالقريوان

االسم واللقب

المرحلة

***

إجازة

***

إجازة

***

ماجستري ودكتوراه

يوسف بلقاسم

إجازة

أمان اهلل بنظافر

إجازة

عبد الكرمي عبودي

ماجستري

ايناس بوعزيزي

إجازة

هيفاء عروسي

إجازة

مرمي راحبي

ماجستري

جنم الدين العايب

إجازة

زكرياء املاجري

إجازة

موسى سهيلي

ماجستري

أمين شاييب

إجازة

حممد عمار بلحودي

إجازة

حممد صيداوي

ماجستري

جامعة القيروان
االسم واللقب

المرحلة

المؤسسة

حممد غيضاوي

إجازة

امنة عويشاوي

إجازة

جنوة حمرز

ماجستري

حسام الدين حفناوي

إجازة

جليلة كداشي

إجازة

أشرف سعد

ماجستري

حسام سائحي

إجازة

خمتار عصيدي

إجازة

محزة غضباين

ماجستري

حممد وجدي بوثوري

إجازة

حسام الدين الذييب

إجازة

أنيس بن جدو

إجازة

صربين العمامي

إجازة

***

ماجستري

حممد علي سائحي

إجازة

أمري مرازقية

إجازة

روعة فقراوي

ماجستري

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية

ياسني اجلوادي

م ,حتضريية

بالقريوان

جنوى سعيدي

م ,حتضريية

املعهد العايل للرياضيات التطبيقية
واإلعالمية بالقريوان

املعهد العايل للفنون واحلرف بسيدي بوزيد

املعهد العايل للفنون واحلرف بالقصرين

املعهد العايل للدراسات التطبيقية يف
اإلنسانيات بسبيطلة

كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
بالقصرين

جامعة صفاقس
المؤسسة

كلية الطب بصفاقس

كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس

كلية احلقوق بصفاقس

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس

كلية العلوم بصفاقس

املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس
املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بصفاقس

املدرسة العليا للتجارة بصفاقس

املعهد العايل للفنون واحلرف بصفاقس

االسم واللقب

المرحلة

***

مرحلة أوىل

***

مرحلة ثانية

***

مرحلة ثالثة

سحر فضيلة

إجازة

بلقاسم بوراوي

إجازة

ماجد بومريفق

ماجستري ودكتوراه

زهري بوعزيزي

إجازة

ميساء شقرون

إجازة

معز دخيللي

ماجستري ودكتوراه

علي سليماين

إجازة

خلود الطرابلسي

إجازة

وحيد بوبكر

ماجستري ودكتوراه

عبد القادر جوادي

إجازة

عريب البنزريت

إجازة

خالد عويشاوي

ماجستري ودكتوراه

املازري عزيز

مرحلة ثانية

أمحد غربال

مرحلة ثالثة

أميمة امللويل

مرحلة حتضريية

فراس احلمامي

مرحلة حتضريية

خالد خملوف

إجازة

رمزي احلاج طيب

إجازة

عمر الشعري

ماجستري

علي لندة

إجازة

رائد الزواري

إجازة

حسام الدين الكوكي

ماجستري

جامعة صفاقس
المؤسسة

املدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

املعهد العايل للموسيقى بصفاقس

املعهد العايل لإلعالمية وامللتيميديا بصفاقس

االسم واللقب

المرحلة

حممد أمني أبوزيدة

إجازة

مالك ذياب

إجازة

حممد علي الزوش

إجازة

سليمان الشريف

إجازة

أشرف احلرقايف

ماجستري

فادي بن مسعود

إجازة

حممد عمر قريعة

إجازة

طارق الصكوحي
املعهد العايل إلدارة األعمال بصفاقس

املعهد العايل للتصرف الصناعي بصفاقس

معهد الدراسات العليا التجارية بصفاقس

املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بصفاقس

املعهد العايل لإللكرتونيك واالتصال بصفاقس

ماجستري ومرحلة تكوين
هندسي

نسيم حامدي

إجازة

حسام فارسي
حلمي الغرييب

إجازة
ماجستري

وليد مبارك

إجازة

بثينة الفقي

إجازة

حممد حروش

ماجستري

أمحد عبيد

إجازة

حممد علي احلاج ساسي
عمر بن عرب

إجازة
ماجستري

يسر الكراي

إجازة

أبوهريرة البليلي

إجازة

ابتسام السعيدي

ماجستري

قيس الكراي

إجازة

حممد أيوب اجلوادي

مرحلة تكوين هندسي

مرمي يعقوب

ماجستري

جامعة صفاقس
المؤسسة

املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بصفاقس

املعهد العايل لعلوم التمريض بصفاقس

االسم واللقب

المرحلة

سامل املربوك

إجازة

باسم الشويقي

إجازة

***

ماجستري

أمحد حامدي

إجازة

حممد إلياس الطرابلسي

إجازة

***

ماجستري

جامعة قابس
المؤسسة

اإلسم واللقب
فادي رجب

كلية العلوم بقابس

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس

املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس

أمين عبده
نزار القليدي
اهلادي احلايف

اإلجازة

أمل كرمي

املرحلة التحضريية

لطفي بوخشانة

املاجستري

أمرية محودة
أميمة شليب

الطاهر الغيلويف
عمر بوستة
سليم بنفرج

املعهد العايل لإلعالمية وامللتميديا بقابس

حممد اهلادي بايل
أشرف عمريي
خالد بن مسعود

املعهد العايل للفنون واحلرف بقابس

عبدالقادر الساحلي
نضال محادي
عبد الناصر البيويل

املعهد العايل للغات بقابس

قيس شنيرت
عزة النجار
نسرين الشبار

املعهد العاىل للتصرف بقابس

اإلجازة
ماجستري/دكتوراه

وسيم مححوم
املعهد العايل للدراسات القانونية بقابس

المرحلة

عاطف خودي
هديل حناشي

الثانية والثالثة

اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري

جامعة قابس
المؤسسة

اإلسم واللقب
نسيم السعيداين

املعهد العايل لعلوم وتقنيات املياه بقابس

أمين هرايب
***
خبيب عمار

املعهد العايل للمنظومات الصناعية بقابس

أكرم اهلاين
أمين الزهروين
مسية طرابلسي

املعهد العايل للعلوم اإلنسانية مبدنني

عبد اخلالق مرزوق
***
عالء العماري

املعهد العايل للبيولوجيا التطبيقية مبدنني

لنور بوهالة
فوزية لسود
أمحد بوذينة

املعهد العايل لإلعالمية مبدنني

غفران الصحيب
سناء طليحة

املعهد العايل للفنون واحلرف بتطاوين

املعهد العايل للعلوم التمريض بقابس

عمار بولكريعات
شكري التايب
غازي غيلويف
***

المرحلة
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة
املاجستري
اإلجازة

اإلجازة

جامعة قفصة
المؤسسة

كلية العلوم بقفصة

املعهد العايل للدراسات التطبيقيــة يف االنسانيات
بقفصة

املعهد العايل إلدارة املؤسسات بقفصة

املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة

املعهد العايل للفنون واحلرف بقفصة

املعهد العايل للدراسات التطبيقيــة يف االنسانيات بتوزر

املعهد العايل لعلوم وتكنولوجيا الطاقة بقفصة

املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بقفصة

املدرسة الوطنية للمهندسني بقفصة

املعهد التحضريي للدراسات اهلندسية بقفصة

االسم واللقب

المرحلة

سليم صغري

إجازة

عارف حسين

إجازة

***

ماجستري

سعيد عمري

إجازة

غسان خالدي

إجازة

أمحد جديدي

ماجستري

وائل حمجويب

إجازة

مرمي عون

إجازة

فارس بن األشخم

ماجستري

إعتبار سعايدية

إجازة

ياسني جاء باهلل

إجازة

أمحد حوش

ماجستري

فوزي عميد

إجازة

ياسني ناصري

إجازة

***

ماجستري

علي زروق

إجازة

***

إجازة

عبد الوهاب مسعودي

إجازة

صبحي فاحلي

إجازة

أمحد قطاري

ماجستري

حممد أمني أمحد

إجازة

سيف الدين عبيدي

إجازة

شيماء بوحيي

ماجستري

إكرام بوعصيدة

تكوين هندسي

وئام بن لطيف

تكوين هندسي

عالء الدين قلوي

مرحلة حتضريية

ناصف زروق

مرحلة حتضريية

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية برادس

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بنابل

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالشرقية

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية يف
املواصالت

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسوسة

اإلسم و اللقب

القسم

سيف الدين كاترو

العلوم اإلقتصادية و التصرف

إسراء الشيشين

اهلندسة امليكانيكية

سيف الدين بن ساسي

اهلندسة الكهربائية

إسراء املطوي

تكنولوجيات اإلعالمية

محدي بن جريدي

اهلندسة املدنية

جمدي بن موسى

اهلندسة امليكانيكية

خولة التليلي

اهلندسة الكهربائية

أمين القبلي

تكنولوجيات اإلعالمية

حممد أمني املسكاوي

اهلندسة املدنية

أمحد ورتاين

العلوم اإلقتصادية و التصرف

مسر الزغدودي

تكنولوجيات اإلعالمية

هيفاء الطرابلسي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

مرام اليمني

علوم و تكنولوجيا
املعلومات و اإلتصاالت

***

التصرف يف تكنووجيات
املعلومات و اإلتصال

كرمي ثابت

تكنولوجيات اإلعالمية

هيثم حممدي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

سامي العايب

اهلندسة الكهربائية

العريب هالل

اهلندسة امليكانيكية

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية باملهدية

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بصفاقس

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالقريوان

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية
بقصر هالل

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقفصة

اإلسم و اللقب

القسم

خلود النوري

العلوم اإلقتصادية و التصرف

سيف الدين صميدة

اهلندسة امليكانيكية

خالد عزيز

اهلندسة الكهربائية

إلياس بن صاحل

تكنولوجيات اإلعالمية

أمحد الفايدي

تكنولوجيات اإلعالمية

حممود الدبايب

العلوم اإلقتصادية و التصرف

سحر حسين

هندسة األساليب

كرمي الصغري

اهلندسة املدنية

أمري عبد الناظر

اهلندسة امليكانيكية

ياسني عبد املوىل

تكنولوجيات اإلعالمية

ياسني الشورايب

العلوم اإلقتصادية و التصرف

جوهر احلليوي

اهلندسة امليكانيكية

مخيس بن براهيم

اهلندسة الكهربائية

يسري الدبايب

هندسة النسيج

حممد أمني عبد الرمحان

اهلندسة امليكانيكية

***

هندسة األساليب

وسام بن جنمة

العلوم اإلقتصادية والتصرف

رامي قوادر

تكنولوجيات اإلعالمية

حممد اهلادي عبيد

العلوم اإلقتصادية و التصرف

حممد محيدة

اهلندسة الكهربائية

****

اهلندسة املدنية

حممد ظافر العكوري

اهلندسة امليكانيكية

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقابس

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية جبربة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالكاف

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية جبندوبة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بزغوان

اإلسم و اللقب

القسم

ياسني حمجوب

اهلندسة الكهربائية

آية السحباين

اهلندسة امليكانيكية

حسام فرحات

العلوم اإلقتصادية والتصرف

آدم الباجي

هندسة األساليب

حممد عدنان املقراين

علوم و تكنولوجيا املعلومات
واإلتصاالت

حممد الفيتوري

اهلندسة امليكانيكية

أمين ناجي

اهلندسة الكهربائية

علي الفوريت

العلوم اإلقتصادية والتصرف

فادي إمساعيل

تكنولوجيات اإلعالمية

مالك لوشم

تكنولوجيات اإلعالمية

نضال غزيل

اهلندسة الكهربائية

صربي الرياحي

اهلندسة امليكانيكية

وعد القامسي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

عمر السعداوي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

أمني عبيدي

اهلندسة امليكانيكية

حممد رائد اخلماسي

اهلندسة الكهربائية

كرمي العاشوري

تكنولوجيات اإلعالمية

****

العلوم اإلقتصادية و التصرف

هباء الدين كوساين

هندسة األساليب

****

تكنولوجيات اإلعالمية

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة
املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسيدي
بوزيد

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقبلي

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بباجة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بسليانة

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بالقصرين

اإلسم و اللقب

القسم

إسكندر بنجدو

اهلندسة الكهربائية

عالء الدين حممودي

تكنولوجيات اإلعالمية

***

هندسة األساليب

محزة حفناوي

اهلندسة امليكانيكية

***

العلوم اإلقتصادية و التصرف

ياسر املرزوقي

اهلندسة الكهربائية

إكرام الزايري

اهلندسة امليكانيكية

***

هندسة األساليب

***

تكنولوجيات اإلعالمية

حممد عزيز بودية

اهلندسة امليكانيكية

أميمة بوغامني

اهلندسة الكهربائية

خولة توايت

تكنولوجيات اإلعالمية

حممد علي الراجحي

تكنولوجيات اإلعالمية

وجدي بدر الدين

العلوم اإلقتصادية و التصرف

غسان دخيل

اهلندسة امليكانيكية

رضا كحالوي

اهلندسة الكهربائية

حسين هاين

اهلندسة املدنية

أنور سويلمي

تكنولوجيات اإلعالمية

أنيس خضراوي

اهلندسة الكهربائية

أمحد بثوري

اهلندسة امليكانيكية

عالء الدين شرقي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة
املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتطاوين

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية ببنزرت

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية مبدنني

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتوزر

املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقليبية

اإلسم و اللقب

القسم

معتز اجلاين

العلوم اإلقتصادية و التصرف

نورالدين األنور

اهلندسة امليكانيكية

جميدة رفيس

تكنولوجيات اإلعالمية

إكرام معالوي

العلوم اإلقتصادية و التصرف

***

هندسة األساليب

مروان بوخضرة

اهلندسة الكهربائية

***

اهلندسة امليكانيكية

أميمة السميعي

تكنولوجيات اإلعالمية

***

العلوم اإلقتصادية و التصرف

***

تكنولوجيات اإلعالمية

***

اهلندسة امليكانيكية

أشرف ناجي

اهلندسة املدنية

يوسف الباصومي

اهلندسة امليكانيكية

كرمي كراميت

تكنولوجيات اإلعالمية

***

اهلندسة املدنية

شاذيل الصاحلي

اهلندسة الكهربائية

***

تكنولوجيات اإلعالمية

جوهر اجلملي

اهلندسة البحرية

أميمة بن العريب

هندسة األساليب

جامعة تونس االفتراضية

المؤسسة

املعهد العايل للرتبية والتكوين املستمر

االسم واللقب

المرحلة

مراد عرفة

إجازة

كلثوم دهرية

إجازة

حممد الياس البواب

ماجستري

