
 

 قائمة املقبولني يف ماجستري البحث األنظمة الذكية و املتصلة للسنة اجلامعية

2009-2010  

  
  :املرمسني بالسنة الثالثة باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة قائمة التالميذ املهندسني

  
ر/ع  اإلختصاص املؤسسة األصلية ب ت و اللقب اإلسم 

ملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسةا 08667133 عثمان نادية 1  إعالمية تطبيقية 

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06858119 ابراهيم مراد 2

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08694353 حسني مروى 3

ية تطبيقيةإعالم املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06873211 احلاج علي ابتسام 4  

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08692254 البكوش ايناس 5

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06879602 السويسي وسيم 6

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06871317 ساملي صفوان 7

درسة الوطنية للمهندسني بسوسةامل 06223540 عياد عالء  8  إلكترونيك صناعية 

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08521125 جربي احسان 9

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 09256283 الفقيه ياسني 10

ترونيكميكا املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 09054774 علواين احسان 11  

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06441292 اهليشري بسام  12

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06874489 بكار نورة 13

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 09108649 حداد هيثم 14

 ميكاترونيك  بسوسةاملدرسة الوطنية للمهندسني 09256916 يوسف مروى 15
  

 
  

  

  

  

  

  

  



 :قائمة املقبولني الذين أمتوا دراستهم

 
  

ر/ع  اإلختصاص املؤسسة األصلية ب ت و اللقب اإلسم 

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06859915 الفارس بن فاطمة رحاب 1

المية تطبيقيةإع املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08480666 الزرقاطي هالة 2  

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06853068 العدواين امحد 3

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08446272 الغريب امرية 4

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08491956 بالفقيه الياس 5

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06439053 بن عثمان امال 6

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 05916968 بن منصور هيفاء 7

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06870260 الشويخ امين 8

 إعالمية تطبيقية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08490311 املهري مروى 9

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 07874005 مخيسي سندس 10

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08328042 الوساليت خالد 11

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06869606 حليلة مهدي 12

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 04578560 العياري سامية 13

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08671185 جوالق اميان 14

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08491521 بن عمارة اسامة 15

 إلكترونيك صناعية  بسوسةاملدرسة الوطنية للمهندسني 06869191 عقري سوسن 16

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08478223 بن ونيس رمزي 17

 إلكترونيك صناعية املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08465540 املفتاحي سيف الدين 18

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06091356 شعييب يوسف 19

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08484096 ابن الفقيه األسعد 20

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08492246 القايد عبد الكرمي 21



 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08068446 عياري هالة 22

ندسني بسوسةاملدرسة الوطنية للمه 08493834 الكامل نوال 23  ميكاترونيك 

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 07644454 اجلملي حممد امني 24

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 08060264 مرفوق ايهاب 25

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 06871110 كحلة حسين 26

 ميكاترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 09001922 احلرباوي اميان 27

 ميكانيك املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري 04193501 التايب رمزي 28

 ميكانيك املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري 06770083 عياش عثمان 29

 ميكانيك املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس 06403125 قسيلة حممد 30

 ميكانيك املدرسة الوطنية للمهندسني باملنستري 05866580 ن سعيدب لطفي 31

 الكترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس 08456173 القلي وسام 32

 الكترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس 06871468 بزويش منري 33

نيكالكترو املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس 04150599 حمرز نعيمة 34  

 الكترونيك املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس 08445425 مامي سنية 35

 اتصاالت االكادمية العسكرية 08468363 قريط امساء 36

 اتصاالت املدرسة الوطنية للمهندسني بتونس 06821102 بوبكر صالح 37

 اتصاالت املدرسة العليا لإلتصاالت بتونس 06538013 الغفاري سنييا 38

 اتصاالت املدرسة العليا لإلتصاالت بتونس 04545656 رمضان سريا 39

 اتصاالت املدرسة العليا لإلتصاالت بتونس 08191985 بوزيد امحد 40

 إعالمية م ع لإلعالمية و تقنيات اإلتصال حبمام سوسة 08628082 شعوي فيصل 41

سةم ع للعلوم و التكنولوجيا التطبيقية بسو 06189179 صميدة نائلة 42  إعالمية 

 إعالمية م ع للعلوم و التكنولوجيا التطبيقية بسوسة 06408298 جلجول رامي 43

 إعالمية املعهد الوطين لعلوم اإلعالمية 06052289 غامني نبيل 44

 إعالمية م ع لإلعالمية و تقنيات اإلتصال حبمام سوسة 08662120 العجمي ألفة 45

الوطين لعلوم اإلعالمية املعهد 06859508 بزويش حممد جمدي 46  إعالمية 



 إعالمية م ع للعلوم و التكنولوجيا التطبيقية بسوسة 08466461 مربوك اماين 47

 إعالمية املعهد الوطين لعلوم اإلعالمية 06050325 بوزياين عبد السالم 48

 إعالمية م ع لإلعالمية و تقنيات اإلتصال حبمام سوسة 08274362 الكاليب اميان 49

 إعالمية املعهد العايل لإلعالمية باملنار 08703895 بن عياد حامت 50

 إعالمية املعهد الوطين لعلوم اإلعالمية 08787202 خري اهللا عبد اهللا 51

 إعالمية املدرسة الوطنية للمهندسني بصفاقس 06207844 راحبي سفيان 52

الميةإع املعهد العايل لإلعالمية باملنار 08298987 عبيدة منري 53  

 إعالمية م ع لإلعالمية و تقنيات اإلتصال حبمام سوسة 06855521 بن الشيخ لة 54

 إعالمية م ع للعلوم و التكنولوجيا التطبيقية بسوسة 08487194 شيخ بوهالل ضحى 55

      

      

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 


