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10,0011,0006,0005,0006,0003,50إبراهيم الشيخ105337773

12,0015,0014,0012,0012,0015,50إبراهيم حيدوري206211886

10,0015,5013,0010,0010,0002,50أحمد الشتيوي308415361

07,0010,00أحمد العباسي405298618

06,5007,0010,0004,00أحمد الفناني508690610

09,0014,0014,0005,0008,0009,50أحمد شقشوق605361534

13,0015,0010,0008,0010,00أحمد عبيد708768825

أحمد غربانل808802596

09,0004,0007,0007,0007,0004,00آزر الممي905994776

03,0004,0002,0003,50أسامة الشيخ1008752285

13,0013,5016,0012,0014,0014,75أسامة الظاهري1105877765 أسامة الظاهري

10,0012,5002,5008,0008,0013,25أساور العقيد1208197562

11,0013,5006,0002,0010,0006,00أسعد المهذبي1308167822

10,0009,0015,0006,0007,0008,00أسماء بن سالم1405320087

09,0011,0003,0004,0004,0006,50أشرف نجيمة1506836253

09,0007,0007,0005,0004,0001,00اعتدال بوكر1608660547

16,0017,0012,0006,0011,0008,25إقبال قاسم1708799832 16,0017,0012,0006,0011,0008,25إقبال قاسم1708799832

12,0012,5014,0011,0008,0004,00أكرم عيفي1806075389

11,0012,5013,0011,0011,0008,50األسعد الحاجي1906193196

11,0007,0013,0007,0006,0006,50األسعد عبد الالوي2004177501

10,0009,0007,0004,0000,0003,00البشير زويتينة2108422626

التوفيق الحاج علي2205845948

10,0011,5010,0013,0003,0006,00الحسين شوشان2306010690 10,0011,5010,0013,0003,0006,00الحسين شوشان2306010690

17,0015,0016,0010,0010,0013,50السيدة بنعمر2408808629

12,0005,5016,0007,0006,0006,50الصادق علياني2506156512

12,0005,0006,0004,0000,0002,75الطاهر عامري2606050347

17,0014,0012,0013,0014,0004,00ألفة الحمروني2708766139

13,0016,0014,0007,0006,0011,00ألفة فنيش2806377472

12,0012,5007,0008,0014,0001,50حنان كداشي298190314 12,0012,5007,0008,0014,0001,50حنان كداشي298190314

09,0007,5008,0004,0004,0004,00المبروك الزواري3008618200

09,0010,0000,0000,0000,00المبروك المبارك3105782134

10,0010,0010,0003,0003,0002,50المنجي عمارة3205852776

14,0015,5016,0008,0011,0010,00الهادي نصر3306086138

14,0005,0012,0004,0002,0006,50إلياس علياني3406156510

11,0007,0005,0003,0004,0005,50آمال الجدي3505889775 11,0007,0005,0003,0004,0005,50آمال الجدي3505889775

13,0007,5007,0007,0002,0003,75أمال السديري3608798877

15,0010,0008,0008,0008,0007,50أماني القبي3708816138

10,0012,5016,0006,0007,0008,50إمتنان خلف3808456056

10,0007,0007,0005,0000,0005,00أمل نصري3908770001

16,0015,0008,0015,0016,0015,50أمير الذيب4005361181

12,0013,0018,0014,0011,0005,75أمير عبيد4108161529 12,0013,0018,0014,0011,0005,75أمير عبيد4108161529

11,0007,5014,0006,0008,0005,50أميرة الفيه رمضان4208284500

10,0013,0009,0011,0012,0007,00أميرة بشة4308777120
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12,0010,0009,0006,0005,0003,25أميرة فضيلة4408660842

أمين الدزيري4505381837

11,0007,0008,0012,0008,0005,75أمين غربال4605377792

09,0003,5007,0006,0007,0003,25أمين والي4708170220

14,0017,5016,0013,0011,0008,75أنة الشرفي4808681177

12,0006,0014,0006,0006,0004,00أنس العزام الحزامي4905390435

11,0007,0008,0004,0004,0003,50أنيس فرحات5008828364

11,0007,0006,0007,0004,0004,50إيمان الزدام5108411859

13,0007,0006,0007,0007,0004,75إيمان الزيدي5208193972

12,0011,0012,0010,0014,0008,00إيمان الفرشيشي5308623553

14,0014,0016,0010,0013,0012,00إيمان بوستة5408170237 إيمان بوستة

10,0016,5014,0010,0015,0011,00إيمان بياوي5506062661

12,0006,00إيمان جلولي5606199265

10,0012,0008,0000,0003,0010,00إيمان سويسي5708172619

09,0003,5010,0004,0004,0005,50أيمن الزطال5805380061

14,0004,0011,0008,0009,0002,50أيمن الشلي5908419724

17,0014,5016,0013,0014,0016,75أيمن القشوري6005382502 17,0014,5016,0013,0014,0016,75أيمن القشوري6005382502

11,0010,5015,0006,0004,0009,50أيوب طاهري6106025616

15,0014,0016,0015,0012,0005,50باسم قويعة6205334521

10,0007,5014,0006,0009,0009,00بحري عماري6307625718

11,0006,0007,0004,0004,0008,75بديس بن يحي6405769646

12,0008,5014,0007,0003,0008,75بلقاسم ضيفاوي6507628072

12,0003,5012,0004,0002,0000,50تهاني حميدة6606881188 12,0003,5012,0004,0002,0000,50تهاني حميدة6606881188

10,0009,0011,0009,0004,0008,25توفيق الحاجي6707553703

11,0007,0010,0006,0010,0009,50توفيق عمار6804860875

15,0015,5016,0014,0016,0015,75ثريا الشمك6908813422

10,0008,0014,0008,0008,0007,50جابر األحولي7005858130

جالل بريرة7108366314

07,0008,0008,0006,0002,0007,00جمال صماري7206178891 07,0008,0008,0006,0002,0007,00جمال صماري7206178891

08,0008,5014,0010,0008,0005,00جميل صغروني7306020463

08,0007,5012,0000,0000,0007,50جنات فلفول7404896970

10,0012,5014,0008,0011,0015,00جهاد هماني7508823788

11,0010,0010,0010,0012,0005,00جواهر الهمامي7605300393

12,0010,0009,0010,0014,0007,50جوهر شعبان7708279915

11,0005,0006,0001,0000,0001,50جيهان الرقيق7808804894 11,0005,0006,0001,0000,0001,50جيهان الرقيق7808804894

11,0015,0015,0011,0013,0016,50جيهان بوجلبان7908804036

12,0007,0012,0007,0014,0003,50حاتم بنمحمود8008820293

12,0007,0006,0000,0000,0001,25حاتم خشارم8108171061

07,0011,5003,0010,0000,0008,00حاتم فروخ8205397828

12,0009,0010,0007,0010,0008,00حافظ الفارسي8308170314

12,0013,5010,0009,0010,0006,50حافظ حمودة8406771033 12,0013,5010,0009,0010,0006,50حافظ حمودة8406771033

10,0007,0009,0004,0004,00حسام الدوس8506830785

حسام الدين خضر8606075755
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09,0010,0010,0007,0007,0003,50حسام الهبيري8708828205

10,0008,5007,0004,0004,0000,00حسن الكتاني8809373136

10,0009,5007,0007,0004,0005,13حسين الذوادي8906849480

15,0016,0010,0007,0005,0007,25حمادي بويحيى9006184478

10,0006,5006,0004,0000,0003,00حمدي العامري9108785934

11,0006,0011,0003,0010,00حمدي بنعلي9208650914

02,0006,5002,0000,0000,0000,00حمزة عروس9308413409

12,0008,0010,0004,0004,0008,00حمزة عويشاوي9407589433

13,0009,5010,0010,0013,0008,25حميدة صياحي9506035238

حنان األحمدي9606003451

حنان الطرابلسيحنان الطرابلسي9708808402

12,0010,5013,0010,0014,0007,50حنان بنبلقاسم9808155714

12,0007,0015,0011,0006,0003,13حنان طلوس9908195178

10,0008,5008,0004,0007,0006,00حورية عبيدي10005375756

حياة شنيني10106030311

12,5012,0008,0001,50خالد الرابحي10206126628

10,0013,0007,0005,0010,0007,00خالد الزايري10307670114 10,0013,0007,0005,0010,0007,00خالد الزايري10307670114

11,0006,2506,0007,0004,0003,50خديجة العطافي10408805363

11,0013,0015,0013,0005,0007,00خليل جوادي10506018090

10,0006,5011,0008,0004,0002,50خميس سويسي10605278034

10,0009,2512,0004,0007,0005,50رافع بن معتوق10705315711

12,0014,0000,0000,0000,00رامي عروس10808789049

11,0011,0011,0007,0013,0011,50رانية بن حمد10908199409 11,0011,0011,0007,0013,0011,50رانية بن حمد10908199409

08,0007,0004,0001,0000,0000,00راوية مشهور11004892351

12,0010,0009,0001,0000,0006,00ربيع العقربي11108763814

12,0006,5000,0002,0002,00رتيبة السريحي11206860557

14,0015,5015,0010,0011,0003,25رجا هماني11305396889

16,0013,0014,0006,0013,0009,00رحاب بن حسين11405322599

10,0017,0007,0007,0011,0002,50رحمة الشهيدي11506833489 10,0017,0007,0007,0011,0002,50رحمة الشهيدي11506833489

13,0014,0008,0008,0005,0004,75رشاد جوادي11606047815

14,0011,0010,0009,0007,0006,50رضا الغريبي11708401890

14,0009,0016,0007,0006,0002,25رضوان بن المبروك11805372999

12,0004,0007,0005,0003,0004,25رضوان حمدي11906082360

رفيق عكرمي12006165185

08,0008,0005,0007,0004,0004,75رمزي الكتاني12108770410 08,0008,0005,0007,0004,0004,75رمزي الكتاني12108770410

10,0006,5008,0007,0006,0005,00رمزي بوشاش12204871763

08,0007,0012,0008,0012,0007,00حمادي حاجبي1235957709

09,0006,5014,0008,0006,0009,00رندة بن عبد السالم12403194178

روضة الصوة12506869042

09,0005,5006,0006,0001,0001,50رياض شامخ12605825859

08,0006,5009,0008,0000,0004,00ريم الناجي12708180565 08,0006,5009,0008,0000,0004,00ريم الناجي12708180565

12,0008,5010,0005,0013,0009,00زكي فلفول12804877524

12,0015,0005,0006,0004,0009,00زهور طاهري12906073917
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10,0016,0016,0013,0013,0005,50زهير بوالشنب13005750844

09,0006,0004,0005,0004,0007,00زهير رحماني13105983806

13,0005,5010,0000,0002,0002,50زياد الحليوي13208752120

14,0008,0015,0006,0004,0000,25زياد الوج13308780565

زياد بن فرج13403997818

زياد بوريقة13506855342

10,0012,0014,0008,0006,0011,00زياد عزالدين13608825970

10,0004,5004,0007,0010,0005,00زياد هماني13708420523

11,0003,0007,0001,0001,0006,50زيد بنيحيى13804887311

زينة عروس13908198482

12,0009,5010,0006,0010,0006,75سامي حيدوري14006035875 سامي حيدوري

14,0009,0012,0009,0008,0004,75سامي عقاش14105366175

12,0016,5011,0010,0014,0018,00سامي كناني14208764048

12,0012,5007,0006,0011,0005,50سحر جاللي14306075089

14,0010,0010,0007,0009,0008,50سعيدة العلوي14402980621

10,0013,0016,0007,0005,0004,25سفيان التباسي14504899382

13,0005,5009,0001,0000,0004,00سفيان الساكري14605337141 13,0005,5009,0001,0000,0004,00سفيان الساكري14605337141

سفيان بن ساسي14705247189

05,50سفيان ساكري14806053422

09,0004,0006,0002,0000,0000,00سكينة األرقش14905272628

10,0008,0005,0005,0007,0001,50سلمى البقلوطي15005326750

سلمى سويسي15105379629

10,0014,5006,0004,0008,0009,50سلوى الشلي15208415360 10,0014,5006,0004,0008,0009,50سلوى الشلي15208415360

12,0013,0005,0000,0000,0000,75سليم صويلح15306179087

12,0008,0012,0005,0004,0004,50سليم كمال15408168288

12,0006,0003,0007,0008,0002,25سماح غرس اهللا15505333645

11,0005,0012,0005,0003,0002,50سمي فريجي15606073934

12,0007,5010,0006,0006,0001,50سمير الشماوي15703980046

08,0005,0011,0010,0006,0004,25سمير حامدي15806046044 08,0005,0011,0010,0006,0004,25سمير حامدي15806046044

سميرة بنصر15906259566

10,0007,0006,0010,0015,0005,75سميرة ميساوي16009203775

15,0019,0016,0013,0016,0017,50سناء العفاس16108820825

10,0010,0013,0011,0013,0010,50سناء بن غزالن16208789764

10,0002,0012,0012,0014,0006,50سناء سويسي16308185992

14,0017,0016,0013,0012,0015,50سندة سويسي16408758608 14,0017,0016,0013,0012,0015,50سندة سويسي16408758608

11,0007,0001,0000,00سندس الرباعي16501348489

10,0015,5016,0013,0015,0008,75سندس الصوة16603996334

12,0010,0008,0008,0010,0006,50سنية التايب16706759895

08,0013,5004,0007,0000,0004,25سهام الدبار16808192349

14,0009,5012,0007,0011,0008,50سهير الميغري16905509146

سوار فالحي17008823128 سوار فالحي17008823128

09,0010,0010,0008,0010,0003,25سوسن األسود17108653290

12,0011,5008,0014,0010,0011,50سوسن الغرياني17208824455
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12,0010,0010,0006,0002,0004,50سوسن بن خليفة17308809327

10,0009,0016,0008,0015,0006,00سيف الدين مطيراوي17407654475

14,0010,0010,0011,0010,0010,00سيف العجيلي17506859436

16,0017,5015,0010,0015,0016,50شريف بناحميدة17606223777

14,0007,0014,0011,0008,0005,50شكري ساسي17705279708

12,0004,0015,0005,0004,0007,00شهناز الحاج ساسي17808289326

10,0008,0012,0001,0000,0000,75شوقي عمروسية17904876914

13,0017,0013,0008,0011,0008,75شيراز حمزة18008299090

شيراز طقوقي18105996429

12,0015,5010,0006,0003,0003,75صابر الشريف18207620543

صالح دايصالح داي18303392629

13,0013,5010,0008,0006,0010,00صالحة عروس18408827483

13,0015,0010,0010,0006,0008,00صباح ضيفي18505997417

صباح مقديش18608153092

10,0011,0008,0013,0013,0003,00صبري الزايري18707697756

08,0011,5012,0008,0004,0005,50صغيرة حامدي18806197856

12,0016,0016,0011,0010,0009,50صفاء بعزاوي18907700647 12,0016,0016,0011,0010,0009,50صفاء بعزاوي18907700647

12,0007,0008,0011,0013,0006,00ضحى بن علي الجربي19005789964

طارق الشايب19106808554

14,0011,5014,0007,0007,0009,50طارق عفلي19208175588

07,0006,0000,0000,00طاهر بن عمار19307533322

10,0005,5011,0007,0010,0006,50طالل بنفرحات19408681414

09,0003,5009,0007,0010,0003,50طه بسيد19506022638 09,0003,5009,0007,0010,0003,50طه بسيد19506022638

عائشة البراج19605376495

13,0002,2506,0006,0007,0007,00عادل الحلفاوي19704900470

15,0013,5011,0008,0014,0006,50عادل بنعمر19808662773

12,0014,0016,0010,0014,0009,50عادل عياد19906161270

14,0009,0007,0009,0001,0007,00عباس منافقي20006018720

07,0006,5013,0007,0012,0003,50عبد الحكيم الجمل20104885451 07,0006,5013,0007,0012,0003,50عبد الحكيم الجمل20104885451

10,0011,0008,0004,0003,0003,00عبد الرزاق سوائسة20205857590

08,0014,5014,0007,0007,0009,50عبد الرزاق صالحي20306080012

09,0016,0008,0012,0009,0010,50عبد الستار دباش20405349078

عبد السالم زاقة20503179483

11,0013,5016,0012,0015,0012,00عبد العزيز الفريخة20608768091

12,0015,5010,0008,0006,0010,00عبد العزيز الكيالني20708806825 12,0015,5010,0008,0006,0010,00عبد العزيز الكيالني20708806825

09,0014,0008,0010,0003,0007,75عبد القادر عقوني20805970967

09,0008,0009,0005,0006,0004,50عبد الكريم الغراد20903991902

14,0008,0009,0010,0012,0004,25عبد اهللا زرود21008273717

10,0014,5010,0010,0010,0006,75عبد المنعم خليفي21106129231

07,00عبدية تليلي األجري21203164004

10,0007,5005,0008,0006,0003,50عبير السويسي21308188171 10,0007,5005,0008,0006,0003,50عبير السويسي21308188171

13,0011,5010,0008,0014,0003,00عبير شوشان21408680414

عدنان بن حسين21508662323
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12,0007,0006,0006,0012,0008,00عزالدين ابن الساسي21608278976

10,0006,5006,0007,0000,0004,50عزيزة أحمدي21706218881

10,0004,0013,0003,0006,0000,00عصام الفتوي21805378578

10,0008,0008,0005,0002,0005,00عفاف الجبالي21907636339

13,0007,0008,0007,0008,0006,25عفاف الشرفي22008168067

14,0012,0014,0008,0013,0005,75عفاف النجار22105886319

عفاف مدس22204894126

09,0006,2502,00عالء المنيف22305361904

14,00علي السبوعي22405982156

12,0015,0012,0007,0004,0006,50علي بخايرية22506159340

11,00علي عامر22605372014 علي عامر

14,0012,5012,0008,0008,0004,25علي فرج اهللا22708169394

13,0012,5010,0015,0015,0011,75علي وسام غرس اهللا22808774118

10,0006,0012,0007,0012,0013,00عماد الذهبي22908151695

16,0008,5013,0006,0008,0007,25عماد العربي23004175216

عماد سالمة23105302490

11,0010,5014,0005,0004,0004,50عماد فتني23206047635 11,0010,5014,0005,0004,0004,50عماد فتني23206047635

14,0010,5010,0008,0005,0004,00عمار خذير23305364926

عواطف الحاج حميدة23405320486

15,0014,0016,0012,0011,0010,00عواطف ذويب23505261323

13,0011,5014,0010,0012,0006,50فائز عبيد23605243721

12,0011,5004,0008,0006,0004,50فاتن الصامت23708152910

08,0014,5016,0011,0009,0010,50فاتن ربيع23808765013 08,0014,5016,0011,0009,0010,50فاتن ربيع23808765013

10,0010,5010,0010,0011,0011,75فارس الداهش23905391605

14,0010,0014,0008,0014,0004,50فاطمة الشيخ24008807543

12,0015,5012,0012,0012,0009,50فاطمة المكشر24103986265

فاطمة سويسي24205394202

10,0010,0003,0007,0005,0005,50فاطمة عبد الكافي24305382902

09,0015,5005,0008,0007,0001,50فاكر أوالد عبد اهللا24408805219 09,0015,5005,0008,0007,0001,50فاكر أوالد عبد اهللا24408805219

فتحية القبايلي24507641486

15,0003,0008,0010,0006,0000,75فدوى العبيدي24608801593

09,0004,0000,0000,00فرج الغزال24706534405

10,0004,0005,0005,0005,0001,50فرح الوكيل24808194529

10,0010,0005,0007,0002,0003,75فرحات بوزيد24905740639

16,0010,0010,0006,0004,0006,50فريد السويسي25005380029 16,0010,0010,0006,0004,0006,50فريد السويسي25005380029

12,0014,5000,0007,0006,0003,50فريد بن شيخة25105384230

11,0005,5008,0006,0006,0010,50فطومة سويسي25208154491

14,0013,5004,0006,0005,0004,00فوزي الشافعي25305768552

08,0005,5002,0009,0005,0002,25فوزي الميساوي25408275403

فوزي بنصالح25503180006

11,0007,0010,0006,0002,0000,25فوزي هاني25607668654 11,0007,0010,0006,0002,0000,25فوزي هاني25607668654

فوزية نقير25708805182

12,0010,5014,0008,0008,0013,50فيروز خليف25808424485
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09,0008,5013,0005,0004,0003,50فيصل علياني25906126219

11,0011,0015,0008,0008,0007,50فيصل فالحي26006072092

09,00قدرية الحاج ساسي26105390189

12,0011,0005,0009,0007,0002,50قمر السبعي26205849646

08,0007,0005,0006,0011,0004,50قيس طاهري26305963642

13,0010,5015,0010,0006,0008,00كريم الحدادي26403991387

13,0010,5006,0007,0003,0004,00كريم القندش26508166510

08,0010,0005,0000,0001,00كريم بكار26605383781

08,0008,0010,0000,0000,00كريم حمـد26706166249

11,0006,5008,0004,0000,0004,00كمال القرفي26804564656

12,0008,5010,0008,0003,0003,50كمال المومني26905585915 كمال المومني

14,0012,5010,0009,0011,0004,25كميلية الطرابلسي27008771106

14,0010,5004,0010,0006,0004,25كوثر الحاج ساسي27108784514

12,0011,0015,0005,0005,0001,50كوثر بن عثمان27208356020

15,0005,5011,0006,0003,0001,00لبنى داود27305364078

12,0011,0012,0007,0011,0012,25لطفي ابن عبد اهللا27406064270

09,0010,5008,0008,0008,0009,75لطفي الحاجي27508156869 09,0010,5008,0008,0008,0009,75لطفي الحاجي27508156869

13,0010,5013,0008,00لطفي عزالدين27605384216

14,0011,5012,0009,0007,0007,00لطفي مالط27707610492

11,0010,0009,0007,0006,0006,75لطيفة كريفة27806845046

14,0007,5007,0004,0004,0005,00لمياء المثلوثي27908198385

10,0007,0011,0004,0009,0007,75لمياء باكير28008786461

14,0013,0015,0013,0013,0013,50ليلى الجلولي28105360810 14,0013,0015,0013,0013,0013,50ليلى الجلولي28105360810

14,0007,5010,0007,0002,0003,50ليلى السالمي28208770638

09,0004,5007,0005,0003,0002,50ليلى داود28305303225

09,0009,0005,0000,00ليلى درقاش الطريقي28405300397

09,0004,0005,0005,0000,0002,50ليلى قاسمي28506049014

ماجد أمين واردة28608178752

09,0011,5006,0000,0000,0003,50ماجدة بن صالح28708150661 09,0011,5006,0000,0000,0003,50ماجدة بن صالح28708150661

09,0008,0005,0001,0000,0007,50مالك الصغير28804889249

10,0012,5011,0007,0012,0002,00ماهر الشاروق28908351779

09,0007,0003,0006,0003,0005,50ماهر الغربي29006771767

09,0004,7512,0001,0000,0003,25ماهر هادفي29108361132

10,0007,5011,0000,0003,0006,25مبروكة خليفي29208616682

09,0008,0006,0007,0004,0000,00مجدي بنصميدة29304900162 09,0008,0006,0007,0004,0000,00مجدي بنصميدة29304900162

مجيحة التريكي29406156360

06,0003,00محجوب غمام29508686477

10,0010,0014,0007,0011,0006,75محسن الفاهم29606033367

12,0013,0009,0010,0011,0007,50محمد إحسان عروس29708190254

10,0018,5010,0011,0014,0013,50محمد أشرف الهرابي29808817673

12,0006,5014,0004,0002,00محمد الشافعي29908615308 12,0006,5014,0004,0002,00محمد الشافعي29908615308

11,0017,0010,0013,0013,0017,00محمد الطايع غرسالوي30007668776

13,0015,5016,0011,0008,0006,00محمد الغريبي30101096043

7/10



علم النفساإلسم واللقبرقم ب ت وع/ر
المادة 

االختيارية
حقوق 
اإلنسان

منهجية 
البحث

بيوميكانيكاإلحصاء

العهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بصفاقس 

نتائج امتحانات الدورة الرئيسية ماي 2012 (السداسي الخامس)

التكوين عن بعد

علم النفساإلسم واللقبرقم ب ت وع/ر
البحثاإلنساناالختيارية

بيوميكانيكاإلحصاء

08,0010,00محمد الفطناسي30204872399

11,0013,0015,0010,0007,0016,00محمد المرابط30304868863

11,0009,5011,0012,0016,0008,00محمد بوعرادة30408765086

11,0007,0005,0003,0003,0004,25محمد بولبابة العكروت30508768826

07,0006,5000,0006,0004,0004,25محمد جرمان30604871516

محمد حسام العذار30708169071

12,0015,0014,0006,0007,0006,00محمد حمودة30808154401

12,0007,0016,0008,0009,0004,75محمد زياد السويسي30904879705

11,0010,0008,0008,0004,0006,50محمد سفيان بنعلي31006082463

11,0007,0012,0004,0002,0000,25محمد عربوني31103186731

10,0008,5010,0013,0013,0003,50محمد عطية31206171351 محمد عطية

09,0015,0008,75محمد عقربي31308190590

10,0008,5006,0007,0007,0003,00محمد علي بن سيك سالم31406807317

12,0003,0003,00محمد علي خليف31508787939

10,0008,0012,0010,0007,0004,75محمد عياد31605337899

11,0019,0010,0010,0013,0013,00محمد قرع31705567105

محمد لحمر31804876740 محمد لحمر31804876740

12,0010,5006,0007,0007,0006,50محمد محفوظ31908177548

12,0006,0007,0002,0000,0005,50محمد منصور32005867880

11,0011,5010,0011,0014,0010,50مخلص الداهش32108154294

11,0012,5008,0012,0011,0001,50مديحة التريكي32208769049

10,0011,0012,0009,0006,0009,50مراد البوري32305349885

09,0010,0012,0010,0014,0009,50مراد سلومة32408689718 09,0010,0012,0010,0014,0009,50مراد سلومة32408689718

11,0005,5005,0004,0000,00مروان زوايدي32505363392

12,0016,5015,0012,0014,0008,00مروى النوري32609062753

11,0007,5010,0007,0005,0004,00مريم الشافعي32708788078

11,0016,5012,0010,0011,0006,00مريم بلغيث32808760772

10,0012,00مصطفى الحاج صالح32908151827

13,0010,0003,0012,0006,0006,25معز السعداوي33005392147 13,0010,0003,0012,0006,0006,25معز السعداوي33005392147

12,0011,00معز الصامت33105348320

14,0013,0009,0008,0005,0004,00مالك إسكندراني33208786040

منال الصامت33305397767

13,0012,5014,0010,0016,0010,75منال حمزة33406859925

13,0007,5011,0003,0004,0009,50منصف قاسم33508403835

10,0008,0005,0007,0003,0005,00منصف مقديش33601342589 10,0008,0005,0007,0003,0005,00منصف مقديش33601342589

12,0008,5008,0010,0010,0016,00منصور عقرباوي33707568038

16,0015,5000,0008,0007,0004,75منصورة الطياري33808413452

10,0010,5010,0007,0009,0008,00منى الطبال33904888220

11,0002,0011,0000,0000,00منى بدري34008159366

12,0008,00منى بن ساسي34108412286

12,0005,0000,0000,00منيار كريشان34208155200 12,0005,0000,0000,00منيار كريشان34208155200

15,0017,5012,0012,0014,0010,00منية بن صغير34301329237

منية سالم34408761701
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12,0006,5010,0010,0001,0005,50منير العلياني34505269344

09,0004,0008,0004,0003,0001,00منير هرابي34603168129

11,0010,0012,0005,0007,0009,50منيرة بن خالد34703976391

10,0008,5006,0005,0003,0003,00منيرة بن صالح34808192671

مهدي الشعبوني34905309381

12,0012,0010,0007,0007,0004,00مهدي الصامت35005398553

11,0005,0008,0006,0003,0004,00مهدي بن حميدة35106750147

مهدي بنحميدة35206849120

12,0009,5007,0003,0004,0006,00ميساء بن عياد35308193329

11,0011,0010,0004,0009,0005,50ميالد بنعيسى35405391609

14,0007,5015,0008,0011,0000,50ناجح بلهوشات35505252122 ناجح بلهوشات

09,0012,0014,0008,0006,0009,50ناجح قاسمي35606050109

نافع عروس35705350644

12,0013,5010,0006,0006,0007,00نبيل الميالدي35806800313

11,0007,0008,0009,0012,0008,25نبيلة بن رجب35908769642

10,0005,0004,0007,00نجاة مهني36006824360

11,0013,5009,0005,0000,0006,00نجاح قرار36108661563 11,0013,5009,0005,0000,0006,00نجاح قرار36108661563

14,0012,0009,0010,0008,0009,00نجالء بوليلة36208411079

09,0008,5007,0004,0006,0005,50نجيب بن أحمد36308760180

12,0007,0013,0008,00نجيب هماني36405350272

13,0010,0010,0006,0004,0005,50نرجس بن موسى36508169553

10,0012,5010,0006,0006,0007,00نزار الطبال36604872466

12,0010,0015,0009,0010,0007,25نزار العايدي36709202679 12,0010,0015,0009,0010,0007,25نزار العايدي36709202679

12,00نزار بن سالم368

08,0012,5006,0013,0010,0004,00نزار بن عامر36908175891

08,0013,0007,0000,0000,0004,00نزار حددي37008351381

10,0006,5008,0008,0005,0002,50نزار فرجاني37105831333

12,0009,5003,0011,0007,0007,00نزار كريد37208171757

12,0012,0002,0005,0005,0007,50نزيهة نقير37306803422 12,0012,0002,0005,0005,0007,50نزيهة نقير37306803422

14,0012,0010,0013,0016,0018,50نسرين سحنون غربال37408821868

15,0012,0016,0008,0008,0006,50نسرين قريعة37508188347

نسيمة بن المبروك37608279959

09,0009,5007,0000,0000,0003,13نضال حالوط37706520429

10,0004,0008,0000,0000,0003,00نظم بن زيـد37808793568

07,0007,0008,0008,50نعيم عطية37906171401 07,0007,0008,0008,50نعيم عطية37906171401

12,0010,5002,0006,0004,0008,00نهلة شوشان38008153778

نورالدين بنأحمد38103145015

12,0014,5014,0014,0018,0014,50نورة البيوضي38207587939

نورة شنيني38305391596

10,0005,0009,0007,0004,0010,50هادي بن عمارة38406519014

11,0012,5011,0011,0010,0007,50هاني النصيبي38508781666 11,0012,5011,0011,0010,0007,50هاني النصيبي38508781666

05,00هاني عروس38608158660

14,0011,0015,0011,0014,0008,50هاني عروس38705335353

9/10



علم النفساإلسم واللقبرقم ب ت وع/ر
المادة 

االختيارية
حقوق 
اإلنسان

منهجية 
البحث

بيوميكانيكاإلحصاء

العهد العالي للرياضة 
والتربية البدنية بصفاقس 

نتائج امتحانات الدورة الرئيسية ماي 2012 (السداسي الخامس)

التكوين عن بعد

علم النفساإلسم واللقبرقم ب ت وع/ر
البحثاإلنساناالختيارية

بيوميكانيكاإلحصاء

هدى األمين38803169337

16,0014,0006,0007,0004,0003,00هدى مقديش عروس38905377469

10,0008,5012,0012,0008,0011,00هشام العفاس39008767613

11,0015,5016,0006,0010,0013,00همام بنمبارك39106181219

11,0008,0009,0006,0003,0005,00هناء قاسم39208765695

12,0015,0006,0008,0007,0007,25هناء كمون39308803218

هند دحمان39408803056

11,0014,0016,0013,0015,0007,00هندة عيوني39506070347

هيام اللواتي39608410105

11,0011,0008,0007,0006,0007,25هيثم الزايري39707653147

09,0007,5004,0007,0007,0006,25هيثم القادري39808151684 هيثم القادري

08,0008,00هيثم قصعي39906095185

14,0011,0006,0007,0009,0010,25هيفاء بوحوش40006069766

11,0010,5011,0009,0004,0003,00هيكل لطيف40103986734

08,0012,0009,0007,0005,13هيكل منافقي40206033805

16,0015,5016,0011,0015,0012,50وئام الحمامي40308805559

11,0008,0005,0003,0000,0005,50وائل احمدي40406883192 11,0008,0005,0003,0000,0005,50وائل احمدي40406883192

09,0007,5009,0006,0001,0005,25وحيد الشتوي40508352468

14,0008,0002,0000,0000,0007,50وديع فارسي40605769152

09,0008,5008,0002,0000,0005,50وردة بن حسن حفيظ40708636087

10,0018,5013,0009,0013,0003,50وسام كسكاس40805297303

10,0014,5005,0014,0008,0006,50وسام ناجي40908169948

12,0012,5013,0012,0000,0007,00وسيم الشعري41008163320 12,0012,5013,0012,0000,0007,00وسيم الشعري41008163320

09,0008,0008,0006,0001,0001,50وسيم العظاوي41108492121

09,0005,5010,0012,0009,0006,00وفاء اللومي41208766351

10,0003,0002,0005,00وفاء سويسي41308197281

13,0010,0005,0011,0012,0006,00وفاء سويسي41408828631

14,0016,0016,0012,0012,0015,25وفاء عبيدي41506236608

11,0005,0008,0009,0008,0002,25وليد الفريحة41608198617 11,0005,0008,0009,0008,0002,25وليد الفريحة41608198617

12,0015,0015,0012,0014,0002,50وليد المكور41705360453

11,0010,0010,0007,0013,0004,50وليد النيفر41808196164

10,0014,5014,0007,0005,0009,00وليد عزديني41907635715

11,0010,0010,0005,0004,0002,75وليد لسود42008758212

09,0007,0003,0007,0006,0003,25وناس القرديو42106808892

12,0007,0012,0006,0002,0000,50وهبي الجالصي42208790708 12,0007,0012,0006,0002,0000,50وهبي الجالصي42208790708

10,0015,5013,0014,0016,0015,25يوسف سويسي42305340148

10,0014,0010,0008,0006,0005,75يونس البيار42408783996
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