
ولقبه الطالب إسمالجامعة
 بطاقة رقم

الوطنية التعريف
المؤسسة

الشهادة
الجائزةالمشروع عنوان

9963149عون بسمةقفصة
 التطبيقية للدراسات العالي المعهد

بقفصة اإلنسانيات في

 إنقليزية في التطبيقية اإلجازة

األعمال
Maison d'hoteاألولى

6220041سعايدية محمدقفصة
 وتكنولوجيا لعلوم العالي المعهد

بقفصة الطاقة
الثانيةالطاقة خدمات شركةالطاقة في المهني الماجستير

9705515الناوي هدىقفصة
 التطبيقية للعلوم العالي المعهد

بقفصة والتكنولوجيا

 الشبكات في التطبيقية  اإلجازة

إعالمية
الثالثةوالملتقيات التظاهرات تنظيم

القيروان
السقني إيمان     

الرمضاني وداد

11858525  

11858665

 القانونية للدراسات العالي المعهد

بالقيروان والسياسية

 القانون في مهني ماجستير

والجبائي اإلداري

النباتي لإلنتاج مندمجة وحدة  

والحيواني
األولى

9911920العايدي سماحالقيروان
 القانونية للدراسات العالي المعهد

بالقيروان والسياسية

 القانون في مهني ماجستير

والجبائي اإلداري

والطفل الرضيع أثاث وبيع صنع  

الكرتون من
الثانية

القيروان
و الخليفي أحالم  

الفطناسي سمية

   07746746   

07745941

 القانونية للدراسات العالي المعهد

بالقيروان والسياسية

 القانون في مهني ماجستير

والجبائي اإلداري

بنبتات والتزويد إلرشاد مركز  

للتلوث المقاومة الزينة
الثالثة

جندوبة
خولة و عديلي رانية  

وشتاتي

13609143  

07950025

 اإلنسانية للعلوم العالي المعهد

بجندوبة
الفرنسية في تطبيقية إجازة

Centre pour enfants 

autistes
األولى

جندوبة
خضراوي مروان  

هرمي وإكرام

07945762  

07942003

 اإلنسانية للعلوم العالي المعهد

بجندوبة
الثانيةMaison d'hoteالفرنسية في تطبيقية إجازة

جندوبة
و همامي إلهام  

اللموشي مروى

09774922  

13611033

 اإلنسانية للعلوم العالي المعهد

بجندوبة
الفرنسية في تطبيقية إجازة

Agence service Eco-

touristique
الثالثة

09313009اهلل فتح رمزيقرطاج
 التطبيقية للعلوم الوطني المعهد

والتكنولوجيا

: لمهندس الوطنية الشهادة

 والصيانة األداوتية الهندسة

الصناعية

Agence de publicité 

commerciale: Tunisian 

Green Compagny

األولى

بمقرن للفالحة العليا المدرسة08875352لحياني علي محمدقرطاج
: فالحي لمهندس الوطنية الشهادة

فالحي إنتاج

Recyclage des déchés 

Organiques
الثانية
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بنابل للغات العالي المعهد06493148معروف رندةقرطاج
: اإلنقليزية في التطبيقية اإلجازة

أعمال إنقليزية

Poulet de chair 

traditionnel: "Mon Poussin"
الثالثة

تونس جامعة  

اإلفتراضية
اإلفتراضية تونس جامعة08307140بالحاج إيناس

 اإلستغالل في مهني ماجستير

 وتحديث  لإلمكانيات األمثل

المؤسسة

maison de convalecence/ 

retraite
األولى

العامة اإلدارة   

 للدراسات

التكنولوجية

و حفناوي وهيب   

بهاء نصر أوالد  

الدين

14224614 - 

14207509

للدراسات العالي المعهد  

بوزيد بسيدي التكنولوجية

 في التطبيقية اإلجازة

اإلعالمية تكنولوجيات

Atelier dimpression des 

objets en 3D
األولى

العامة اإلدارة   

 للدراسات

التكنولوجية

و غراب هنية  

العزري مبروكة

6580032 - 

6580802

للدراسات العالي المعهد  

بتطوين التكنولوجية

 إدارة في التطبيقية اإلجازة

األعمال

Création d'une unité 

d'extraction des huiles 

essentielles a base des 

plantes aromatiques et 

médicinales

الثانية

العامة اإلدارة   

 للدراسات

التكنولوجية

و ذافر بن غزوة  

عيسى إيمان

 09806618 -

9775746 - 

للدراسات العالي المعهد  

بتطوين التكنولوجية

 التصرف في التطبيقية اإلجازة

والسياحة النزل في

Création d'entreprise 

"team building": le 

développement ou le 

renforcement de la 

cohésion d'une équipe ou 

de toute cellule de nature 

professionnelle au sein de 

l'entreprise

الثالثة

8883369اللجمي اهلل سيفالمنستير جامعة
للمهنديسن الوطنية المدرسة  

بالمنستير

في لمهندس الوطنية الشهادة  

االتصاالت

Fabrication de fontaine 

musicale
األولى

9615422قمري أشرف محمدالمنستير جامعة
لإلعالمية العالي المعهد  

بالمنستير والرياضيات

lعلوم في األساسية اإلجازة 

 المعلومات وتكنولوجيات

 إلكترونيك) واالتصاالت

(وإعالمية

Fabrication des objets 

électriquement 

télécommandés (Racorci)

الثانية
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9409492الزوالي شيخ مريمالمنستير جامعة
اإلقتصادية العلوم كلية  

بالمهدية والتصرف
المبادرة في المهني الماجستير

  Unité de production de 

produit cosmetique a base 

de noyeaux de dattes 

(Kohel Biologique)

الثالثة

سوسة جامعة
موسى كاضم  / 

عمامو حلمي

06910042/  

06943023

التطبيقية للعلوم العالي المعهد  

بسوسة والتكنولوجيا

الهندسـة في التطبيقية اإلجازة  

) الميكانـيـكيـة وتصنيع تصميم )

Mica-hands: création d'une 

machine pour la récolte de 

pomme de terre+une 

coception d'une machine 

de melangeur de pain  

األولى

سوسة جامعة
محمود/ اللطيف مها  

الغة بن

09288746/ 

09302100
بسوسة للتصرف العالي المعهد

 التسويق في المهني الماجستير

والتجديد والمبادرة
Etuis de valisesالثانية

سوسة جامعة
مهدي/ قعيب محمد  

طاغوتي

09342756/  

09326351
المحاسبة في األساسية اإلجازةبسوسة للتصرف العالي المعهد

Contrôle d'Objets à 

distance
الثالثة

11031168الزواري مريمصفاقس جامعة
 للبيوتكنولوجيا العالي المعهد

بصفاقس

 في التطبيقية اإلجازة

 جودة مراقبة:  البيوتكنولوجيا

(الصحة وحفظ األغدية

chocolaterie artisanaleاألولى

المحاسبة في التطبيقية اإلجازةبصفاقس للتجارة العليا المدرسة11035918العش إشراقصفاقس جامعة
Ecole primaire privée 

"ICHRAK SCOOL"
الثانية

11016832الطريقي أشرفقابس جامعة
والحرف للفنون العالي المعهد  

بقابس

 التصميم في األساسية اإلجازة

(داخلية هندسة:الفضاء)

Parc d'exposition des 

monuments anciens et 

contemporains de Tunisie

األولى

13204586شمسي عاطفقابس جامعة
والحرف للفنون العالي المعهد  

بقابس

 التصميم في األساسية اإلجازة

(داخلية هندسة:الفضاء)
Design et Impressionالثانية
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قابس جامعة
الحافي مبروك   

براهيم بن وصادق

5939049/ 

8363526

للمنظومات العالي المعهد  

بقابس الصناعية

النظم في المهني الماجستير  

الصناعية

Installation des systèmes 

solaires
الثالثة

تونس جامعة  

المنار
7182271إسماعيل سمية

البيولوجية للعلوم العالي المعهد  

بتونس التطبيقية

في التطبيقية اإلجازة  

البيوتكنولوجيا

Extraction de 

phycocolloide (agar-agar) à 

partir de l'algue rouge 

glacilari gracilis (verrucosa) 

naturelle et cultivée

األولى

تونس جامعة  

المنار
9482635تراوي بالل

البيولوجية للعلوم العالي المعهد  

بتونس التطبيقية

في التطبيقية اإلجازة  

البيوتكنولوجيا

Production et 

conditionnement d'œufs 

en poudre

الثانية

تونس جامعة  

المنار
4738133مهتلي خولة

اإلقتصادية العلوم كلية  

بتونس والتصرف

الشؤون في مهني ماجستير  

الدولية التجارية

POSIDONIE  (Entreprise 

exportatrice des 

aegagropiles)

الثالثة

04/01/2016 4 الجامعي للتجديد العامة اإلدارة


