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واللقباالسم  الشعبة المعدل  العدد  

16.16 (3ème LFE) 23 إيناس عبد مواله   اإلجازة األساسية في االقتصاد 

14.73 (3ème LFE) 24 أميمة مبروك    ا إلجازة األساسية في االقتصاد 

15.47 
(3ème LFG-F)  السنة الثالثة إجازة أساسية 

مالية ال -في التصرف  
 25 رحمة كسكاس  

13.97 
(3ème LFG-F)  السنة الثالثة إجازة أساسية 

مالية ال -في التصرف  
 26 شيماء بدوي  

18.50 
(3ème LFG-Comp)  إجازة أساسية في 

اسبة محال-التصرف  
 27 عبير صفاقسي

17.30 
(3ème LFG-Comp)  إجازة أساسية في 

محاسبة ال-التصرف  
 28 أميمة فتوي 

15.74 
(3ème LFG-MGT)  إجازة أساسية في  

إدارة األعمال -التصرف  
 29 ألفة قطاطا 

15.46 
(3ème LFG-MGT)  إجازة أساسية في  

إدارة األعمال -التصرف  
 30 هاجر اللومي 

17.01 
(3ème LAG MKG)  إجازة تطبيقية في

التسويق  التصرف:  
 31 اسمهان زريدة 

16.95 
(3ème LAG MKG)  إجازة تطبيقية في

التسويق  التصرف:  
 32 فراس الكراي

17.19 (3ème LAG GEE) إجازة تطبيقية في 

تصرف في المؤسسات المصدرةال التصرف:  
 33 رهام الغالي 

16.24 
(3ème LAG GEE) إجازة تطبيقية في 

تصرف في المؤسسات المصدرةال رف:التص  
 34 ايمان مليح 

15.37 
إدارة -إجازة تطبيقية في إعالمية التصرف

 (3ème LAIG-IAA)األعمال 
 35 عبير بن محمد 

15.14 
إدارة -إجازة تطبيقية في إعالمية التصرف

 (3ème LAIG-IAA)األعمال 
 36 عايدة بن عبد هللا

16.65 
(3ème LAIG-ES)  إجازة تطبيقية في 

خدمات عبر الواب -إعالمية التصرف  
 37 هادية صميدة 

16.02 
(3ème LAIG-ES)  إجازة تطبيقية في 

خدمات عبر الواب -إعالمية التصرف  
 38 نرجس بن قرة 

15.66 
(3ème LAG GC)   إجازة تطبيقية في 

تقنيات المحاسبة والمالية  التصرف:  
 39 ايمان صوة 



15.48 
(3ème LAG GC)   إجازة تطبيقية في 

تقنيات المحاسبة والمالية  التصرف:  
 40 إيمان الحمدي 

18.04 
(3ème Co-Cons COMP) اإلجازة ذات 

 البناء المشترك في المحاسبة 
 41 حاتم الوحيشي 

18.00 
(3ème Co-Cons COMP) اإلجازة ذات 

 البناء المشترك في المحاسبة 
 42 إيهاب الفقيه 

16.93 
ة:  مهني في المحاسب ماجستير ثانيةسنة 

 المراجعة في المحاسبة 
 51 ريم الجريبي 

16.72 
مهني في المحاسبة:   ماجستير ثانيةسنة 

 المراجعة في المحاسبة 

محمد خليل  

 الزواري
52 

دولية سنة ثانية ماجستير مهني تجارة  14.81  53 سندة العش  

دولية سنة ثانية ماجستير مهني تجارة  13.86  54 ياسمين قويعة  

17.28 
مهني في اقتصاد الطاقة جستير ما ثانيةسنة 

 والتنمية المستدامة 
 55 نجيب  النصيري 

16.83 
مهني في اقتصاد الطاقة ماجستير  ثانية سنة

 والتنمية المستدامة 
 56 سوسن دربال 

11.18 
قتصاد والمالية ماجستير بحث اال ثانيةسنة 

 57 سميرة بن نصر  الدولية 

11.17 
مالية قتصاد والماجستير بحث اال ثانيةسنة 

 58 اكرام الفايدي الدولية 

 
 

 

 

 

 


