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2011/2010السنة الجامعية 

2011نتائج مناظرات إعادة التوجيه دورة مارس 

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

اإلجازة األساسية في العلوم الموسيقية رمز اإلجازة األساسية في العلوم الموسيقية رمز اإلجازة األساسية في العلوم الموسيقية رمز اإلجازة األساسية في العلوم الموسيقية رمز  : الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة  : طاقة االستيعاب40201: 

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي للموسيقى بصفاقس

: طاقة االستيعاب40231402314023140231الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : اإلجازة التطبيقية في الموسيقي رمز اإلجازة التطبيقية في الموسيقي رمز اإلجازة التطبيقية في الموسيقي رمز اإلجازة التطبيقية في الموسيقي رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية      :  كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس          

 طاقة االستيعاب40101401014010140101الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية      :  كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس          

 طاقة االستيعاب40101401014010140101الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز اإلجازة األساسية في اللغة واآلداب العربية  رمز : : : : 
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المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس
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: طاقة االستيعاب40700407004070040700الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز : : : : 
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المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس
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6

الرفض11,93كريشانايناس11108746720

الرفض11,93داسياخالص11209706615

36

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض11,93مباركنوال11308746719

الرفض11,87الغمقييونس11407438351

الرفض11,87زواريمنى11509315470

الرفض11,87الفريخةايمان11611000738

الرفض11,81بندودوأمينة11709785959

الرفض11,81المشرقينسرين11808991796

الرفض11,81العبيديسندة11907157863

الرفض11,75العربيمالك12007181283

الرفض11,75الشاهدفائزة12107180364

الرفض11,68قحبيشمالك12209311860

الرفض11,68الطرابلسيأشرف12313213950

الرفض11,62بوشريطصبرين12404829440

الرفض11,62قداسصفاء12509314739

الرفض11,62الساسيمريم12606928327

الرفض11,56الطاهرأميمة12709963652

الرفض11,56الزائروئام12809314263

الرفض11,56رجبمنى12913215906

الرفض11,56غربيرحمة13009607199

الرفض11,56العبيديأمينة13108878000

الرفض11,50مالسامية13209964213

الرفض11,43بنحفصةأسامة13309789000

الرفض11,43بالحاج عليمروة13413213588

الرفض11,43مرابطيميسم13513213817

الرفض11,43بن الحاج حبيبريم13606927969

الرفض11,37االفيسعيدة13711003329

الرفض11,37المزوغيسندس مريم13809314276

الرفض11,37العشيخلود13908898288

الرفض11,31الالفيهالة14013214622

الرفض11,25الطرابلسياحمد14113213951

الرفض11,25ختاوينورالدين14212614166

الرفض11,25الفريخةريم14308891669

الرفض11,25كركودةأميمة14408896049

الرفض11,25خيراهللاحليمة14506928204

المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس
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المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس

: طاقة االستيعاب40700407004070040700الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز : : : : 
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الرفض10,37بن نصرسارة18806931009
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الرفض10,31هداجيايناس19013212751

الرفض10,31بن عمرسوسن19113413450

الرفض10,31بوعليايناس19208992414

الرفض10,31سلطيفراس19305485614

الرفض10,25الصغيرسيف19409311724

الرفض10,18بالحيمحمد اسكندر19508745917

الرفض10,18قوبعةخلود19608893343

الرفض10,18بنعبد اهللاميساء19708895280
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الرفض10,00شبشوبأحمد20408899710

الرفض10,00الجلوليملكة20508897426

الرفض09,93بالسرورهالة20609610920

الرفض09,93الفقيفدوى20708898905

الرفض09,93حالبيآزر20805489034

الرفض09,87اللوميمروى20908899600

الرفض09,87عبيديعلي21009966828

الرفض09,81البدويامحمد حليم21107732235

الرفض09,81خليفةآمنة21213216329

الرفض09,75الحكيريغفران21305485350

الرفض09,68جواديرمزي21407440489
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المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس
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الرفض09,12الدبابيالياس22612615333

الرفض09,06بن عيادريم22708897089

الرفض09,06الزياديسيرين22808896944

الرفض09,06وذينيفاطمة22909702703

الرفض09,00البرقاويأمين23009906701

الرفض08,93مسعوديسامية23111851453

الرفض08,93بن حمودةجوهر23209412251

الرفض08,93ذيابحسين23311003085

الرفض08,87لحرشهاجر23413212737

الرفض08,87معيزأريج23513418788

الرفض08,87غربيهيفاء23614205357

الرفض08,81قرفالةسلمى23713414176

الرفض08,75قيدارةوسيم23808895323

الرفض08,75الجزيريمحمد علي23905488113

الرفض08,68القرقوريملكة24008894457

الرفض08,62المؤدبصفاء24108745721

الرفض08,62عبدلياماني24209966315

الرفض08,43يونبمهدي سميح24309299645

الرفض08,37بنمباركسنية24404928457

الرفض08,31بلقاسمضياء الدين24513214564

الرفض08,31قدورسندس24608994119

الرفض08,31بسباسرندة24708897703

الرفض08,18شبشوبطارق24813414691

الرفض08,18محمودشذى24906930789

الرفض08,18قاسميأسماء25009955638

الرفض08,12المصفارسليم25108896017

المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس

: طاقة االستيعاب40700407004070040700الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز : : : : 
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الرفض08,12العابديمهدي25208839707

الرفض08,06بنزيدحمادي25306929166

الرفض08,00قاصةهالة25405488499

الرفض08,00القراويماجدة25514204751

الرفض08,00الفقيفاتن25607440370

الرفض08,00العياديمحمد25708875896

36

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض07,93زيتونيسندس25806572179

الرفض07,87العابديبيروت25908878893

الرفض07,81الخوفيحسام26009611597

الرفض07,75بوزيدرامي26108899756

الرفض07,62بن حميدةمروى26208898350

الرفض07,56السالميسوار26308888824

الرفض07,56أوالد سالمأمينة26411001080

الرفض07,56شعبانمنال26513411679

الرفض07,50الحمرونيابراهيم26609794656

الرفض07,50الصغيرشيماء26708894916

الرفض07,43بن يحمدانس26813212819

الرفض07,43قاسمينسيبة26913604218

الرفض07,06مقطوفأمل27014206231

الرفض06,93العامريمريم27108896492

الرفض06,81عزيزفاطمة27213210520

الرفض06,75سليمهناء27308898184

الرفض06,68الطرابلسيفدوى27408899194

الرفض06,56الشادليروضة27504929269

الرفض06,56التركيفراس27608878344

الرفض06,56شريحةأماني27708897137

الرفض06,56سالميوفاء27812621616

الرفض06,56داللةصدام27909243937

الرفض06,50الحكيممحمد أمين28005491000

الرفض06,43الحمرونيمروى28108881005

الرفض06,43النصيريروضة28213406494

الرفض06,37خماخماسماعيل28308896141

الرفض06,31الدرمولأروى28409785410

الرفض06,25منصريأسماء28509223747

الرفض06,25قادريغيالن28609244613

المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس

: طاقة االستيعاب40700407004070040700الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز : : : : 
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الرفض06,18بن الساسيهناء28708887558

الرفض06,12بن حسنعماد الدين28806935242

الرفض05,93ببورؤى28908895555

الرفض05,81بوغريوضياء الحق29008881782

الرفض05,75التركيهناء29108888362

الرفض05,75السيالةآمنة29208890298

الرفض05,56بن ماميةمصطفى29300033036

36

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض05,50بن عبد اهللامحمد أمين29408856923

الرفض04,43الجعيمخولة29509310114

الرفض04,43بوشعالةرحاب29608894506

الرفض04,43سالمهبة اهللا29711001964

الرفض04,37قدورايناس29808896623

الرفض03,43بوغطاسفاطمة29905489592

الرفض00,00الصغيركريمة30008895179

الرفض00,00عويديديضحى30109707278

الرفض00,00الظاهرسماح30209611766

الرفض00,00دجبيخليل30309480229

الرفض00,00بن سالمطه30409410442

الرفض00,00العكريميزهير30504827761

الرفض00,00داليسنية30613415404

الرفض00,00مقنيمجد الدين30708881936

الرفض00,00معمرفرح30804826951

الرفض00,00البكوشصفوان30909302487

الرفض00,00بوذينةنورس31009178757

الرفض00,00الزغلسليم31108898167

الرفض00,00مقنيمريم31208836595

الرفض00,00عافيوفاء31308749502

الرفض00,00رجوةمحمد نصر الدين31408746615

الرفض00,00بن جديهنادي31513404433

الرفض00,00رحومةمريم31613216296

الرفض00,00بن حميدةهندة31708896335

الرفض00,00الفريقيياسمين31806933417

الرفض00,00دلهوميمريم31912620436

الرفض00,00غنيليلى32007437039

الرفض00,00مسعوديمحمد أنور32111853800

المؤسسة الجامعية : كلية الطب بصفاقس

: طاقة االستيعاب40700407004070040700الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز الطـــب رمز : : : : 
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الرفض00,00الجرايةهالة32207437766

الرفض00,00الزيانيعالء32307438050

الرفض00,00بنرحومةمالك32404929175

الرفض00,00القرقوريزينب32511001740

الرفض00,00البركاويغازي32608899672

الرفض00,00منصوريفاطمة32708898255

الرفض00,00السالميمنى32808898811

الرفض00,00الشمتورينوال32908899287

7

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,08زلفانيرانية112608609

النجاح10,83الشعريانس208894001

النجاح10,66بنعليفرج308847539

النجاح10,58الخلوفيذكرى409910999

النجاح10,50محمديمنى513415245

النجاح10,33المراكشيرانية611000457

النجاح10,33المانعهالة708897557

الرفض10,16سويسيسوسن813415872

الرفض10,08بن سالمخلود908899271

الرفض09,75غربالسهيلة1011004692

الرفض09,58بوجلبانسهير1111001778

الرفض09,58الغاليهيفاء1206908023

الرفض09,50فالحيمريم1313210573

الرفض09,33التليليمحمد1408896538

الرفض09,33نصرسمية1508898151

الرفض09,33بوعتورمروى1608897105

الرفض09,25الفريخةايمان1711000738

الرفض09,00الرقيقهدى1808895467

الرفض09,00معيزأريج1913418788

الرفض09,00الكسيبيرانية2011002495

الرفض08,91البكوشمريم2108892772

الرفض08,91القرقوريملكة2208894457

الرفض08,83القرقوريايمان2308877467

الرفض08,83السووديسندة2409965240

الرفض08,75القرقنيأمينة2508894966

الرفض08,75ذيابحسين2611003085

الرفض08,58غربيهيفاء2714205357

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40740407404074040740الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت....في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز : : : : 
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الرفض08,58حفوزسميا2808898988

الرفض08,41سويسيهالة2908897995

الرفض08,41الفخفاخنسرين3008743902

الرفض08,25صلعاوييسرى3108896565

الرفض08,25السالميسوار3208888824

الرفض08,16القلسينورهان3311004297

الرفض08,16ونيسحنان3413411607

الرفض08,00اسماعيلرمزي3509410956

الرفض07,91مسعوديسامية3611851453

7

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض07,83غربالزينب3708896687

الرفض07,83مارسامال3813417579

الرفض07,83بنانيمروة3909097992

الرفض07,75قطاطةمنى4011000393

الرفض07,66التريكيخلود4108898313

الرفض07,66بوقفةريم4208891920

الرفض07,50الشادليروضة4304929269

الرفض07,41العفاسمروى4411003067

الرفض07,33اللجميوجدان4511001449

الرفض07,33بن الساسيهناء4608887558

الرفض07,25الجبالي العامرينجيبة4708898867

الرفض07,25بن شيدةفرح4808882750

الرفض07,25الحمرونيمروى4908881005

الرفض07,16السماويلبنى5008894576

الرفض07,16عبد الكافيلينة5108869433

الرفض06,91العامريمريم5208896492

الرفض06,75خليفيرحاب5309232095

الرفض06,75الرنانغادة5408898305

الرفض06,66النصيريروضة5513406494

الرفض06,66العريبيفاكر5608894711

الرفض06,66نصيبهيفاء5708897492

الرفض06,66اللوميهناء5811003711

الرفض06,66السيالةآمنة5908890298

الرفض06,66قدورايناس6008896623

الرفض06,58قادريغيالن6109244613

الرفض06,33خليفيحسان6214200699

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40740407404074040740الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت....في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز : : : : 
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الرفض06,25ببورؤى6308895555

الرفض06,08جالليمروان6414207062

الرفض05,83رابحيميساء6509245153

الرفض05,58شعبانندى6608895635

الرفض05,33بن عبد اهللامحمد أمين6708856923

الرفض05,25السوسيهاجر6808897084

الرفض05,16الشافعيأنيس6908858984

الرفض05,16العبيديغادة7008893130

الرفض05,00العياديسناء7108898085

الرفض04,91البرينيأحمد7208895225

7

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض04,91بوعالقيحنان7309248115

الرفض04,91ربعياسماء7409234682

الرفض04,83القاللايمان7508899684

الرفض04,83الحماميابراهيم7608895139

الرفض04,83عطية اهللاآمنة7708897224

الرفض04,25فالحيمروى7809242184

الرفض03,66بوستةفاطمة7908889685

الرفض03,50التونسيفاطمة8008897663

الرفض03,08بوشيبةفاطمة8106564338

الرفض02,41شرادفادي8211003868

الرفض00,00الرفيعيجواهر8304926811

الرفض00,00المليحسفيان8406566579

الرفض00,00الشينمريم8513216183

الرفض00,00زغدودسالمة8613417370

الرفض00,00الصاليجهاد8706569124

الرفض00,00خليفياحمد8814205280

الرفض00,00سعيدناهد8913212431

الرفض00,00بنصرنادية9008898221

الرفض00,00منصوريفاطمة9108898255

5

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,08زلفانيرانية112608609

النجاح10,83الشعريانس208894001

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40740407404074040740الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت....في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز في التبنيج واإلنعاش رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40741407414074140741الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز : : : : 
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النجاح10,58الخلوفيذكرى309910999

النجاح10,50محمديمنى413415245

النجاح10,08بن سالمخلود508899271

الرفض09,75غربالسهيلة611004692

الرفض09,50فالحيمريم713210573

الرفض09,33التليليمحمد808896538

الرفض09,25الفريخةايمان911000738

الرفض09,00معيزأريج1013418788

الرفض08,83السووديسندة1109965240

الرفض08,83القرقوريايمان1208877467

الرفض08,58حفوزسميا1308898988

5

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض08,41الفخفاخنسرين1408743902

الرفض08,25السالميسوار1508888824

الرفض08,16ونيسحنان1613411607

الرفض08,00اسماعيلرمزي1709410956

الرفض07,83مارسامال1813417579

الرفض07,83بنانيمروة1909097992

الرفض07,33بن الساسيهناء2008887558

الرفض06,91العامريمريم2108896492

الرفض06,75الرنانغادة2208898305

الرفض06,66السيالةآمنة2308890298

الرفض06,58قادريغيالن2409244613

الرفض06,33خليفيحسان2514200699

الرفض06,08جالليمروان2614207062

الرفض05,58شعبانندى2708895635

الرفض05,25السوسيهاجر2808897084

الرفض05,16الشافعيأنيس2908858984

الرفض05,16العبيديغادة3008893130

الرفض05,00العياديسناء3108898085

الرفض04,91ربعياسماء3209234682

الرفض04,83القاللايمان3308899684

الرفض04,83عطية اهللاآمنة3408897224

الرفض04,25فالحيمروى3509242184

الرفض03,50التونسيفاطمة3608897663

الرفض00,00سعيدناهد3713212431

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40741407414074140741الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز في التصوير الطبي والمداواة باألشعة رمز : : : : 
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الرفض00,00منصوريفاطمة3808898255

الرفض00,00الصاليجهاد3906569124

الرفض00,00الرفيعيجواهر4004926811

5

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,08زلفانيرانية112608609

النجاح10,58الخلوفيذكرى209910999

النجاح10,50محمديمنى313415245

النجاح10,33المراكشيرانية411000457

النجاح10,33المانعهالة508897557

5

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض09,75غربالسهيلة611004692

الرفض09,50فالحيمريم713210573

الرفض09,33التليليمحمد808896538

الرفض09,25الفريخةايمان911000738

الرفض09,00الرقيقهدى1008895467

الرفض09,00معيزأريج1113418788

الرفض08,91القرقوريملكة1208894457

الرفض08,83القرقوريايمان1308877467

الرفض08,75القرقنيأمينة1408894966

الرفض08,58غربيهيفاء1514205357

الرفض08,58حفوزسميا1608898988

الرفض08,25صلعاوييسرى1708896565

الرفض08,25السالميسوار1808888824

الرفض08,16ونيسحنان1913411607

الرفض07,91مسعوديسامية2011851453

الرفض07,83مارسامال2113417579

الرفض07,83بنانيمروة2209097992

الرفض07,75قطاطةمنى2311000393

الرفض07,50الشادليروضة2404929269

الرفض07,41فرحاتمريم2508883020

الرفض07,41العفاسمروى2611003067

الرفض07,33بن الساسيهناء2708887558

الرفض07,25بن شيدةفرح2808882750

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40743407434074340743الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40743407434074340743الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز : : : : 
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الرفض07,00بنحسنمريم2908895351

الرفض06,91العامريمريم3008896492

الرفض06,75الرنانغادة3108898305

الرفض06,75خليفيرحاب3209232095

الرفض06,66السيالةآمنة3308890298

الرفض06,58قادريغيالن3409244613

الرفض06,08مويساويأماني3511854403

الرفض06,08جالليمروان3614207062

الرفض05,58شعبانندى3708895635

الرفض05,33بن عبد اهللامحمد أمين3808856923

الرفض05,25السوسيهاجر3908897084

الرفض05,16الشافعيأنيس4008858984

الرفض05,16المذيوبهند4108897211

5

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض05,00العياديسناء4208898085

الرفض04,91ربعياسماء4309234682

الرفض04,83عطية اهللاآمنة4408897224

الرفض04,58بنبلقاسمفاطمة4511004924

الرفض04,25فالحيمروى4609242184

الرفض03,50التونسيفاطمة4708897663

الرفض01,08المعالجمريم4808899128

الرفض00,00الشمتورينوال4908899287

الرفض00,00منصوريفاطمة5008898255

الرفض00,00الرفيعيجواهر5104926811

الرفض00,00سعيدناهد5213212431

9

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,08زلفانيرانية112608609

النجاح10,83الشعريانس208894001

النجاح10,66التوميمريم311001877

النجاح10,58الخلوفيذكرى409910999

النجاح10,50محمديمنى513415245

النجاح10,08بن سالمخلود608899271

النجاح09,75غربالسهيلة711004692

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40743407434074340743الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز في البيولوجيا الطبية رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40744407444074440744الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز : : : : 
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النجاح09,58بوجلبانسهير811001778

النجاح09,58الغاليهيفاء906908023

الرفض09,50فالحيمريم1013210573

الرفض09,33التليليمحمد1108896538

الرفض09,33نصرسمية1208898151

الرفض09,33بوعتورمروى1308897105

الرفض09,25الفريخةايمان1411000738

الرفض09,00الكسيبيرانية1511002495

الرفض08,91الشعريرحاب1608898056

الرفض08,83السووديسندة1709965240

الرفض08,83القرقوريايمان1808877467

الرفض08,75بوعصيدةمحمد1908889917

الرفض08,75القرقنيأمينة2008894966

9

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض08,41الفخفاخنسرين2108743902

الرفض08,25السالميسوار2208888824

الرفض08,16ونيسحنان2313411607

الرفض08,00اسماعيلرمزي2409410956

الرفض07,83غربالزينب2508896687

الرفض07,83مارسامال2613417579

الرفض07,83بنانيمروة2709097992

الرفض07,66بوقفةريم2808891920

الرفض07,50الشادليروضة2904929269

الرفض07,41العفاسمروى3011003067

الرفض07,41فرحاتمريم3108883020

الرفض07,33بن الساسيهناء3208887558

الرفض07,25الجرايةسيرين3311001707

الرفض07,25بن شيدةفرح3408882750

الرفض07,16عبد الكافيلينة3508869433

الرفض06,91العامريمريم3608896492

الرفض06,66قدورايناس3708896623

الرفض06,66العريبيفاكر3808894711

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40744407444074440744الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز : : : : 
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الرفض06,66السيالةآمنة3908890298

الرفض06,58بن بركةفاطمة4011001339

الرفض06,41المذيوبنبيل4108882341

الرفض06,33خليفيحسان4214200699

الرفض06,25ببورؤى4308895555

الرفض06,08مويساويأماني4411854403

الرفض06,08جالليمروان4514207062

الرفض05,33بن عبد اهللامحمد أمين4608856923

الرفض05,00العياديسناء4708898085

الرفض04,91ربعياسماء4809234682

الرفض04,83الحماميابراهيم4908895139

الرفض04,83القاللايمان5008899684

الرفض04,25فالحيمروى5109242184

الرفض04,08بوخذيرنضال5208880374

الرفض03,50التونسيفاطمة5308897663

9

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض01,08المعالجمريم5408899128

الرفض00,00بنصرنادية5508898221

الرفض00,00الشمتورينوال5608899287

4

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,50بوعصيدةمحمد108889917

النجاح10,08فالحيمريم213210573

النجاح10,08القرقنيأمينة308894966

النجاح09,91الغربيمريم407171074

النجاح09,91العامريمريم508896492

الرفض09,50الخلوفيذكرى609910999

الرفض09,33القرقوريايمان708877467

الرفض07,25العفاسمروى811003067

الرفض07,25زلفانيرانية912608609

الرفض05,91بن سالمخلود1008899271

الرفض05,75قطاطةمنى1111000393

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40744407444074440744الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز في التقويم العضوي والتأهيل الوضيفي رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40749407494074940749الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت....في المبصرات والنظارات  رمز في المبصرات والنظارات  رمز في المبصرات والنظارات  رمز في المبصرات والنظارات  رمز : : : : 
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الرفض05,58القرقوريملكة1208894457

الرفض05,41عبد الكافيلينة1308869433

الرفض05,00اسماعيلرمزي1409410956

الرفض04,91السالميسوار1508888824

الرفض04,50جالليمروان1614207062

الرفض04,16بن شيدةفرح1708882750

الرفض03,91السوسيهاجر1808897084

الرفض03,83قدورايناس1908896623

الرفض03,33الرنانغادة2008898305

الرفض03,25بوعتورمروى2108897105

الرفض02,41عطية اهللاآمنة2208897224

الرفض00,00الصاليجهاد2306569124

الرفض00,00سعيدناهد2413212431

الرفض00,00المعالجمريم2508899128

7

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح10,83الشعريانس108894001

النجاح10,33المراكشيرانية211000457

النجاح09,75غربالسهبلة311004692

النجاح09,50فالحيمريم413210573

النجاح09,33التليليمحمد508896538

النجاح09,25الفريخةايمان611000738

النجاح09,00معيزأريج713418788

الرفض08,83القرقوريايمان808877467

الرفض08,75ذيابحسين911003085

الرفض08,75القرقنيأمينة1008894966

الرفض08,58حفوزسميا1108898988

الرفض08,41الفخفاخنسرين1208743902

الرفض08,41سويسيهالة1308897995

الرفض08,25السالميسوار1408888824

الرفض08,16ونيسحنان1513411607

الرفض08,00اسماعيلرمزي1609410956

الرفض07,83بنانيمروة1709097992

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40750407504075040750الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في األدواتية الجراحية رمز في األدواتية الجراحية رمز في األدواتية الجراحية رمز في األدواتية الجراحية رمز : : : : 
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الرفض07,66التريكيخلود1808898313

الرفض07,66بوقفةريم1908891920

الرفض07,58حمديسمية2013214137

الرفض07,41فرحاتمريم2108883020

الرفض07,41العفاسمروى2211003067

الرفض07,33بن الساسيهناء2308887558

الرفض07,25الجبالي العامرينجيبة2408898867

الرفض06,66اللوميهناء2511003711

الرفض06,66نصيبهيفاء2608897492

الرفض06,66السيالةآمنة2708890298

الرفض05,25السوسيهاجر2808897084

الرفض05,16المذيوبهند2908897211

الرفض05,16الشافعيأنيس3008858984

الرفض04,91ربعياسماء3109234682

الرفض04,83الحماميابراهيم3208895139

الرفض03,50التونسيفاطمة3308897663

الرفض00,00الرفيعيجواهر3404926811

الرفض00,00سعيدناهد3513212431

7

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح10,33المراكشيرانية111000457

النجاح09,58بوجلبانسهير211001778

النجاح09,25الفريخةايمان311000738

النجاح09,00معيزأريج413418788

النجاح08,83القرقوريايمان508877467

النجاح08,75القرقنيأمينة608894966

النجاح07,41العفاسمروى711003067

الرفض06,66السيالةآمنة808890298

الرفض05,58شعبانندى908895635

الرفض05,16المذيوبهند1008897211

الرفض04,91ربعياسماء1109234682

الرفض03,83حمديمروى1208884266

الرفض03,50التونسيفاطمة1308897663

الرفض00,91الفراتياكرام1408898032

11

المؤسسة الجامعية : المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس

: طاقة االستيعاب40758407584075840758الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في العالجات العامة للمسنين رمز في العالجات العامة للمسنين رمز في العالجات العامة للمسنين رمز في العالجات العامة للمسنين رمز : : : : 

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

: طاقة االستيعاب40797407974079740797الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز : : : : 
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النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح11,87محمديمنى113415245

النجاح11,75غربالسهيلة211004692

النجاح11,62القلسينورهان311004297

النجاح11,50بوقفةريم408891920

النجاح11,37صلعاوييسرى508896565

النجاح11,00قويعةمهى608897772

النجاح11,00بنانيمروة709097992

النجاح11,00القرقوريملكة808894457

النجاح11,00السالميسوار908888824

النجاح10,87سويسيهالة1008897995

النجاح10,87الفريخةايمان1111000738

الرفض10,75القرقوريايمان1208877467

الرفض10,62محضاوي عدوانيمالك1313417098

الرفض10,50غربالزينب1408896687

الرفض10,37فرحاتمريم1508883020

الرفض10,37البكوشمريم1608892772

الرفض10,37مارسامال1713417579

الرفض10,25بوزيدنهال1811000502

الرفض10,25دغيمسناء1908898248

11

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض10,25مسعوديسامية2011851453

الرفض10,12الرنانغادة2108898305

الرفض10,12بن شيدةفرح2208882750

الرفض09,87السماويلبنى2308894576

الرفض09,87الخشينسامية2408874381

الرفض09,87الفخفاخنسرين2508743902

الرفض09,75حفوزسميا2608898988

الرفض09,75الطرابلسيفاطمة2708899173

الرفض09,75الطريقيأماني2808895767

الرفض09,75ابن حمودةأمل2909411577

الرفض09,75قدورايناس3008896623

الرفض09,62خليفيرحاب3109232095

الرفض09,62الحفيانهالة3208897007

الرفض09,62عبد الكافيلينة3308869433

الرفض09,62الجبالي العامرينجيبة3408898867

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

: طاقة االستيعاب40797407974079740797الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز : : : : 
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الرفض09,37بن الساسيهناء3508887558

الرفض09,25الميدانياكرام3614204309

الرفض09,25اللوميهناء3711003711

الرفض09,25كتانيفاطمة3808894349

الرفض09,25كبسيلطيفة3913215045

الرفض09,25بنحسنمريم4008895351

الرفض09,12نصيبهيفاء4108897492

الرفض08,87الشاوش بلقاسمثريا4211001362

الرفض08,87األحمرلبنة4308898913

الرفض08,75بن ميالدمروى4408882011

الرفض08,75فرجأميمة4508897410

الرفض08,75القبائليرهام4608881071

الرفض08,75عثمانسحر4709410166

الرفض08,50العامريمريم4808896492

الرفض08,37الطاهريمروة4908899398

الرفض08,37رابحيميساء5009245153

الرفض08,37شعبانندى5108895635

الرفض08,25دربالايمان5208870700

الرفض08,25القراطيسمية5308877853

الرفض08,12بنعمرسمية5411000119

الرفض08,00الشريفعواطف5513417253

الرفض08,00السيالةآمنة5608890298

11

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

الرفض07,75العبيديغادة5708893130

الرفض07,50مويساويأماني5811854403

الرفض07,37معمرهنا5909248164

الرفض07,37برك اهللاسلمى6011001327

الرفض07,37الشابيأمينة6109409757

الرفض07,37الخطابايمان6208895151

الرفض07,25الطرابلسيأمل6308897307

الرفض07,25ربعياسماء6409234682

الرفض07,12عمارةهيفاء6508879428

الرفض06,87عطية اهللاآمنة6608897224

الرفض06,87بنبلقاسمفاطمة6711004924

الرفض06,87يحيفاطمة6813410901

الرفض06,50المذيوبهند6908897211

الرفض06,37لشهبمريم7011000406

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

: طاقة االستيعاب40797407974079740797الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز : : : : 



24

الرفض06,37الحمديأمينة7108880110

الرفض06,25بوعالقيحنان7209248115

الرفض06,12فالحيمروى7309242184

الرفض05,75حمديمروى7408884266

الرفض04,12بوستةفاطمة7508889685

الرفض01,62المعالجمريم7608899128

10

النتيجةالمعدلاللقباالسمرب ت قع ر

النجاح10,62ميساويأشرف114206110

النجاح10,00العريبيفاكر208894711

النجاح09,00خليفيحسان314200699

النجاح09,00شيحاويوسام408872211

النجاح07,75زريبيعمر514205184

النجاح07,12مجدوبوليد613405659

النجاح07,00اللحيانيبالل708821107

النجاح06,12ابن ضومحمد علي808899365

النجاح04,25الحمرونيحسان908894348

المؤسسة الجامعية : المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس

: طاقة االستيعاب41797417974179741797الشعبة الشعبة الشعبة الشعبة : : : : إإإإ....تتتت. . . . في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز في علوم التمريض رمز : : : : 
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