
     

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل
 

 

 

 بالغ
 

يف اجل أقصاه يوم ادلطلوب من الطلبة الواردة أمساؤهم بالقائمة ادلصاحبة االتصال مبصلحة االمتحانات 
قصد تسوية وضعيتهم خبصوص استكمال إجراءات الرتسيم اخلاصة بالسنة   2021 نوفمرب 09الثالثاء 
   2022-2021اجلامعية 

يف صورة التخلي عن احلضور يف ادلوعد احملدد سابقا يشطب هنائيا ترسيم الطالب من الكلية بالنسبة للسنة 
 : احلالية اجلامعية

 
 التصرف يف اإلجازة: السنة أوىل

 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية
 1  رامي اجنان  412*****

 2  أمان شابي  279*****

 3  مؤيد الساسي  514*****

 4  سوار بنمحجوب  255*****

 5  فاخر نصراوي  325*****

 6  أنيس البوعبدلي  617*****

 7  مهدي التاىنتي  419*****

 8  لينة التوزري  973*****

 9  نادر رحيم  690*****

 10  آية الجريري  127*****

   



     

 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية
 11  سامي بن عرب  591*****

 12  آمنة ىويملي  184*****

 13 اء الدين الجماعي ھ ب 706*****

 14  درصاف سطا  165*****

 15  آدم الغربي  407*****

 16  باديس رحموني  996*****

 17  ياسين عاشور  092*****

 18  محمد أمين الغربي  916*****

 19  أيمن الغربي  655*****

 20  وفاق الدىماني  799*****

 21  مرام العوجي  639*****

 22  إبراىيم البوزيري  138*****

 23  سيرين الناجعي  788*****

 24  محمد ريان الوسالتي  588*****

 25  مريم الطاسي  975*****

 26 وائل الراشدي 320*****

 27  كاظم الشرقاوي  373*****

 28 أنس بن موسى  035*****

*****0041 
 SAMSON 
LAURAINE MANUELA 29 

 30  وجيو الجنفاوي  461*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية
 31  آية بنت عمر الهمامي  329*****

 32  مسلــم المحفوظـي  159*****

 33 ياسين شيحو  517*****

 34  ىناء ونّاس  981*****

 35  ُمحمد َشْقرون  807*****

 36 محمد علي الزكراوي   854*****

 37  أمين شيده  914*****

 38  جاسر ديدوني  686*****

 39 رفقة الوظحاني 439*****

 40  َمروان وْرتَاني  331*****

 41 حسان الخلفي 657*****

 42 محمد اىاب السعيداني 061*****

 43  ُمَحمَّدَكريم الطبيـــــــــب  426*****

 44  أسامة بن عبدة  021*****

 45 أميرة قيزة 515*****

 46  فَادي الشَّاوْش  769*****

 47  بهاء الدين الشريف  790*****

 48 صبرين دريدي 875*****

 49  َحسَّاْن الَغَراْيري  972*****

 50 صفوان بن حجي 910*****

 51  أميمة حمدي  356*****

*****0037  IRO LAURINE-SAINE 52 

 53  أنيس بن جمعة  043*****

 

 

 

 



     

 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية
 54  شَهاب َسْنَداْسني  717*****

 55  حمدي الوحيشي  396*****

 56  مريم السياري  878*****

 57  َمرَيم آمَنة قـَنـَّْر  745*****

 58 محمد الجزيري 920*****

 59 عبد الحميد ساسي 544*****

 60  وائل عماري  349*****

 61 بشير الجماعي 854*****

 62  اشرف االحالوي  791*****

 63 نورسين مصلبي 093*****

 64 محمد علي الصدوري 226*****

 65 شيماء الرزقي 404*****

 66  َمحُجوب الجبالي  894*****

 67  ايهــــــاب حربــــــاوي  319*****

 68  محّمدأمين الصديقي  428*****

 69  محّمدأمين جفالي  387*****

 70  بلقيس جّوادي  002*****

 71  رجاء زعراره  957*****

 72  رَيَّاْن عبيدي  850*****

 73 رتاج الماجري 075*****

 74  َىيثَـــــم الَعيَّـاري  167*****

 75 محمد امين قسيلة 415*****

 76  رامي علوي  990*****

 77  إيهاب بن محمود  308*****

 
  



     

 التصرف يف اإلجازة: السنة الثانية
 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1  تهاني البدوي  850*****

 2  اية عاتي  377*****

  
 التصرف يف اإلجازة: السنة الثالثة

 
  

 ر/ع االسم و اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية
 1 (الثالثة تسويق) عالء النوي  594*****

 2 (الثالثة مالية)ياسين الظريف 886*****

 3 (الثالثة مالية)مهدي تيجاني 367*****

 4 (الثالثة مالية)عمر عبد الالوي 427*****

 5  (الثالثة محاسبة)تيسير دبابي  686*****

 


