
  الممنوحينغير  لطلبة الجزائرييناالسمية ل قائمةال
 دراستهم واصلةلم لى تونسإالعودة المعنيين ب

 

 رقم اللقب اإلسم رقم جواز السفر البريد اإللكتروني المستوى التخصص الجامعة المستقبلة 

  جامعة  المنار
 بلوصيف اإليماننور  إسالم beloucifpoupa@gmail.com 196229961 دكتوراه

1.  

  جامعة سوسة
 سماحي انس smahianes@hotmail.com 152983561 دكتوراه

2.  

  جامعة  المنار
 بن شانة ايمان benchana.imona@gmail.com 196675763 دكتوراه

3.  

 قانون جامعة  المنار
 شردود حنان hananecherdoud2@gmail.com 156663609 دكتوراه

4.  

 قانون  جامعة  المنار
 بلعربي خالد khalidovitche122@gmail.com 197699285 دكتوراه

5.  

 جامعة الزيتونة
الشريعة 

 االسالمية

 عمارة خالد khaledazali05@gmail.com 143553038 دكتوراه
6.  

 العلوم النسانية جامعة صفاقص
 رزقي رانية rezgui.rania.93@gmail.com 152865302 دكتوراه

7.  

كلية العلوم 

ببنزرت جامعة 

 قرطاج

 كيمياء
السنة الثالثة 

 دكتوراه
kherroubisara42@gmail.com 169210564 8 خروبي سارة.  

كلية العلوم 

 بتونس
 بيولوجيا

السنة الرابعة 

 دكتوراه
sarahcheriet5@gmail.com 172206192 9 شريط سارة.  

 جامعة صفاقص
اللغة 

 االنجليزية

 شعبانبن  سارة sarra.sarah20@gmail.com 172349615 دكتوراه
10.  

 بيولوجيا جامعة  بنزرت
 حميمد سلمى selma.hamimed@yahoo.com 177646379 دكتوراه

11.  



 علوم التسيير جامعة  المنار
 السنة الرابعة

  .12 ربوح سلوى rebouhsaloua5@gmail.com 153058558 دكتوراه

 محاسبة جامعة منوبة
 شعالل شريف عبد هللا chaalalcherif@gmail.com 153209043 دكتوراه

13.  

  جامعة سوسة
 بومسلة عبد القادر kadirou.kadirou03@gmail.com 152903170 دكتوراه

14.  

 علوم التسيير جامعة  المنار
 سحوان علي sahouane38@yahoo.fr 154966840 دكتوراه

15.  

  جامعة  المنار
 بن ناصر عليمة alima.bennecer@fsegt.utm.tn 182316006 دكتوراه

16.  

 فلسفة جامعة تونس
ammar.hermouche2010@gmail.c دكتوراه

om 
 حرموش عمار 168742045

17.  

  جامعة  المنار
 براق فريد faridavocat40@gmail.com 166031855 دكتوراه

18.  

  جامعة صفاقص
 بوقربة كريمة منال bouguerbamanel@gmail.com 152603982 دكتوراه

19.  

 جامعة الزيتونة
الشريعة 

 االسالمية

 البشير مسعي محمد bachirmaster@gmail.com 156879332 دكتوراه
20.  

  جامعة سوسة
 فودي مصطفى كمال mustaphakamelfoudi@gmail.com 168864315 دكتوراه

21.  

جامعة قرطاج، 

كلية العلوم 

 ببنزرت

 بيولوجيا
السنة الخامسة 

 دكتوراه
belkessam.mouna@gmail.com 157278596 22 بلقسام منى.  

 بيولوجيا جامعة  المنار
 باديس مهدي mehdi.badis@fst.utm.tn 197774254 دكتوراه

23.  



كلية الحقوق 

والعلوم السياسية 

جامعة تونس 

 المنار

 قانون عام
السنة الخامسة 

 دكتوراه

maitre_sebit.nawel05@Hotmail.c

om 
  .24 سبيت نوال 142719346

جامعة المركزية 

 تونس

 اإلعالمعلوم 

 واالتصال

 ليسانس
bnour25@live.fr 166660304 25 بوحفص  نورالدين.  

  جامعة  المنار
 مجيدي يحي yahia108@gmail.com 144554042 دكتوراه

26.  

 حقوق جامعة صفاقس
السنة الثانية 

 دكتورة
argolos18@gmail.com 187251792 27 جيلوسرا لعرج. 

 إنجليزية جامعة صفاقس
السنة الثالثة 

 دكتوراه
Soumia91.benyahia@gmail.com 157252759 28 بن يحي سمية 

 كيمياء جامعة  المنار
السنة الخامسة 

 دكتوراه
Walid.mokhnache@gmail.com 197552869 29 مخناش وليد 

 علوم سياسية جامعة  سوسة
السنة الثالثة 

 دكتوراه
tahahadjadj@gmail.com 172223223 30 رحال الساسي 

 31 عوالب جيهان djihenalb@gmail.com 168904844 السنة الثانية الفندقة تونس

 32 بن فلة رفيق Tel. : 06.63.74.14.15   156979146 السنة الثانية الفندقة تونس

 السنة الثانية الفندقة تونس
Tel. : 06.73.32.36.44 

 33 بن فلة سفيان 306034740 05.40.42.70.29         

 تونس
 الثالثة السنة الطب

mohamed.saada.00@gmail.com 
 34 سعادة محمد 177824112

 تونس
 السنة الثانية الفنون

abderrahmenbm92@gmail.com 
 35 بن مبروك  عبد الرحمان 177549134

 تونس
 السنة الثالثة الطب

tennachemortadha@gmail.com 
 36 طناش مرتضي 187620957



المدرسة العلبا 

 للتجارة نونس
 تجارة

السنة الرابعة 

 دكتوراه
hadidiabed@gmail.com 172125698 37 حديدي عابد 

 جامعة المنار
علوم 

 التصرف

السنة الرابعة 

 دكتوراه
mesrinadhir@gmail.com 186951121 38 مسري ندير 

 جامعة منوبة
علوم اإلعالم 

 واالتصال

السنة الثالثة 

 دكتوراه
awatefmekdiche@gmail.com 177433815  39 مقديش عواطف 

 

 

 

 

 

 

 


