
 2018-2019   السنة الجامعية     للرياضة العاليالمعهد  
  بصفاقس  والتربية البدنية 

  
 إدارة الدراسات  

  
 2019قائمة في الطلبة المحرومين من اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية ماي 

 لعدم خالص معاليم الترسيم
 

 إجازة أساسية في التربية البدنية األولىالسنة 

 الفترة الثانية الفترة األولى
 نوران مصطفى سينان ادريس بن هنية أحمد خشارم عبد الكريم تونكتي عبد الكريم تونكتي

 عمر غضبان ايهاب جربوعي أكرم تومي أشرف شتيوي شتيويأشرف 

 اميمة بن لطيف عماد بن عياد عالء الدين مرموشي أكرم ماجوري أكرم ماجوري

 اميمة دغاري انتصار رشيد علي بوقرة عالء مصطفى عالء مصطفى

 أميمة دالل اسكندر حسن علي صولة أمين جريدي أمين جريدي

 أسامة بن محمد عصام بوضراع أمان خطاب أنيس عيساوي أنيس عيساوي

 أسامة خودي عصام لحمر أمين بن علي بالل بن منصورة بالل بن منصورة

 أسوة قنيدز أنيس عيساوي أمين بحري شادي شنيب شادي شنيب

 رحمة هديوش جهاد ناشب أميرة بن عمر عيث عثماني عيث عثماني

 انية بللزرقر جهان فرج أماني عامري هيكل خميري هيكل خميري

 راسم هامي كريم الطرابلسي أصيل هرابي هيكل خليل هيكل خليل

 ريان ناجي خلود قبالوي عاطف دباش ابراهيم بكير ابراهيم بكير

 رحاب الصيد لطيفة بوجناح أيمن بن سالم ايهاب تومي ايهاب تومي

 ريما حضيري مهى عويشة أيمن قارة خليل قاسمي خليل قاسمي

 سحر بن فرج مهدي لواتي بهاء الدين عيوني د غربيخلو خلود غربي

 سيف غزي ماجد قرزون بسمة سليم لؤي ميالد لؤي ميالد

 سمر برقوقي محمد مقني بلحسن اللواتي مريم قروي مريم قروي

 سمر غالي مالك قروي برهان ضيف هللا محمد عماري محمد عماري

 سامي جندلي ن اللوميمروا شوقي شواط محمد أمين عبودي محمد أمين عبودي

 سرين بن زروق ماجدة نهلة سالمي شادي بحيري محمد عزيز مرزوق محمد عزيز مرزوق

 صالح عوني محمد أحمد معلى ضياء بن عبد هللا محمد حدادي محمد حدادي

 صالح الدين الرقيق محمد أمين كثيري دنيا كالحشي محمد حسام مجبري محمد حسام مجبري

 سفيان سعودي محمد أمين بن مريم درة سليم حمد امين تنجالم محمد امين تنجال

 سفيان ناجي محمد عروسي بويدة الياس ضيف هللا محمدخليل تنجال محمدخليل تنجال

 سهى لزرق محمد عزيز بن بركة اسماعيل شبشوب موسى جعفر موسى جعفر

 سليمة غناي محمد غيث بوزيدي فاضل الحاجي نادر دخيلي نادر دخيلي

 سليمة مريم بن سعيد محمد مفتاحي فادي دمق نور حويمدي حويمدي نور

 طالل شقرة محمد الطرابلسي فهمي سبايطة أميمة سعيد أميمة جالصي أميمة سعيد أميمة جالصي

 وائل جاب هللا محمد وسيم خواجة بالل فرج هللا رباب بدوي رباب بدوي

 وجدي سبيطة الفالحي مختار فاتن رسيل راضية أبن طرطور راضية أبن طرطور

 وسيم جنزري ملكة هماني فراس بن عمار صالح صويد صالح صويد

 وسام رشاد منتصر حميدة فرج لعميري سليم بوسعيد سليم بوسعيد

 ياسين بوعبيد مرتضى الزواغي غادة صالح سلطان عبد السالم سلطان عبد السالم

 ياسين شريفة محمد النصيرة غفران جندوبي وائل الطويل وائل الطويل

 يوسف بن فرج نبهان سالم هدير دريدي عمر بن عبد هللا عمر بن عبد هللا

 يوسف فريقي ندى حميدي هاجر اسماعيل عبد هللا الحمداني 

 يوسف مكثومي نعيمة سالمي حنان قرميطي عبد العزيز الشريف 

 يوسف سباعي نجد بوهالل حسان عبر عبد الرحمان الشرياطي 

 زبير بية نجالء ميساوي حسان بن سعيد أشرف صابر 

  نصر خميري هيثم زيتوني آدم حنين 

  نسرين بن منصور هزار القنيدزي أحمد باللطيف 

  نور بن سالم حسين حصايري أحمد غربال 

 

 



 2018-2019   السنة الجامعية     للرياضة العاليالمعهد  
  بصفاقس  والتربية البدنية 

  
 إدارة الدراسات  

  
 2019قائمة في الطلبة المحرومين من اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية ماي 

 لعدم خالص معاليم الترسيم
 

 إجازة أساسية في التربية البدنية الثانيةة السن

 الفترة الثانية الفترة األولى
 أمين فارحي أمين فارحي

 انور مهدي الشاوش انور مهدي الشاوش

 مكي عزري مكي عزري

 مروى بن خالد مروى بن خالد

 محمد أمين مشموم محمد أمين مشموم

 محمد ايمن زرباتي محمد ايمن زرباتي

 منتصر ريهاني منتصر ريهاني

 سهام قطاط سهام قطاط

 زهرة دبوسي زهرة دبوسي

 عبد الرحيم عويساوي عبد الرحيم عويساوي

 أحمد قرعة 

 علي حجاجي 

 علياء لطحماني 

 أميرة سويسي 

 أسامة عمار 

 عاطف عاشور 

 بسمة لجمي 

 بالل بغدادي 

 بالل الشمك 

 احمد الدامي 

 ضياء الدين ريحاني 

 شوشان آمنة 

 آمنة دالي 

 إيزار تريمش 

 فادي ساسي 

 فهمي منصر 

 فيصل هرتلي 

 فراس مزيو 

 غيث عويساوي 

 حمدي عيادي 

 حمدي بودوارة 

 حازم قلسي 

 حسام حاجي 

 ابراهيم قويدر 

 ايمان حبلي 

 ايمان قطي 

 

 

 

 

 



 2018-2019   السنة الجامعية     للرياضة العاليالمعهد  
  بصفاقس  والتربية البدنية 

  
 إدارة الدراسات  

  
 2019ماي  قائمة في الطلبة المحرومين من اجتياز امتحانات الدورة الرئيسية

 لعدم خالص معاليم الترسيم
 

 إجازة أساسية في التربية البدنية الثالثةالسنة 

 الفترة الثانية الفترة األولى
 حسام الدين الغالي شكري مقني شكري مقني

 حسام مستوري فطومة فرح فطومة فرح

 حسني سماوي اسالم عبد هللا اسالم عبد هللا

 بن عليايهاب  عربي الخادم عربي الخادم

 اقبال بن حاج  سليمان مروان مخلوفي مروان مخلوفي

 اكرام يحي نعيمة الرزقي نعيمة الرزقي

 اسماعيل مصمودي وسيم الطرابلسي وسيم الطرابلسي

 كريم زواغي عبد الحق العياشي 

 خولة كستوري عبير الحامي 

 خلود سعداوي عبير خوجة 

 مهدي شافعي عالء الدين بن رمضان 

 مريم سوفي ني طياريأما 

 مريم زعالني أيمن شلي 

 مروى عزري أيمن التريكي 

 ميالد عبدولي مهدي عزيز 

 معز مارث باديس بن عامر 

 محمد حمدي بلقاسم عبد المؤمن  

 محمد صالح فرحان بالل بكار 

 محمد توزي بالل يعقوبي 

 محمد ياسين متهني بدور عاشور 

 رمضانمحسن  شهاب الدين بن سالم 

 نجى سالمي خلود الظاهري 

 نزار قمري ضياء بن علي 

 أسامة طيب هناء دريدي 

 رغدة بن ذياب حسان العوني 

 راغب كمون رباعي فرح الشعري 

 رامي ورغمي فائز العريبي 

 صفاء عكايشي فريال صنهاجي 

 صفوان عبيدي أحمد الغربي 

 تهاني عمار غازي حسيني 

 كواشطاهر  نشوى القمري 

 وليد هميلة سوسن قاسمي 

 ياسين بحري حمدي الشعري 

 يوسف محرز حمزة ثابت 

  حازم غابري 

  هادي عمار 

  هالة خناسة 

  هشام عيساوي 

 

 

 

 


