
اإلجازة األساسٌة فً اللغة واآلداب والحضارة العربٌة: الشعبة 

أولالثانٌة13638210المولهً اٌة1

أولالثالثة06974939مقدٌشوئام2

اإلجازة األساسٌة فً اللغة والحضارة واألدب الفرنسً: الشعبة 

ثانالثانٌة15009979بوحافهنور فاطمة1

ثاناألولى07481275المؤدبأمل2

باالمتحاناتالثالثة06233579سهٌلًالهادي3

اإلجازة األساسٌة فً اللغة واآلداب والحضارة االنقلٌزٌة: الشعبة 

ثاناألولى13635275جرٌديبلسم1

ثاناألولى09434415 ذوٌبلٌلٌا2

ثاناألولى11659411صفرغفران3

استثنائًاألولى14351457الخمٌريسوار4

أولالثانٌة12350245خمٌريامٌمة5

أولالثانٌة11365103الزغالمً الخبوشًنبٌل6

أولالثانٌة07490660المرغنًاحالم7

أولالثانٌة07486678الكحالويسلمى8

أولالثانٌة11413200بنصولةنور9

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

االسم واللقب

االسم واللقب

االسم واللقب

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى كلٌة اآلداب والفنون واإلنسانٌات بمنوبة

بكلٌة اآلداب والفنون واإلنسانٌات بمنوبة

التسجٌل

التسجٌلالسنة

ر/ع

ت.ب.راالسم واللقب

السنةت.ب.ر

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة منوبة

مصلحة الشؤون الطالبٌة

ت.ب.ر

ر/ع

التسجٌلالسنة االسم واللقب

االسم واللقبر/ع

1



أولالثانٌة14270371السٌارينور10

أولالثانٌة07487995بنرمضانراوٌة11

أولالثالثة09521739الكومإشراق12

أولالثالثة09853678حمادةمعتز13

ثالثالثالثة11054005الثلٌجانًعصام14

اإلجازة التطبٌقٌة فً الجغرافٌا: الشعبة 

ثاناألولى11414207الطرٌفًاكرام1

أولالثانٌة07232685المزوغًناٌلة1

التسجٌلالسنةت.ب.ر

اإلجازة األساسٌة فً اللغة والحضارة واألدب اإلٌطالٌة: الشعبة 

االسم واللقبر/ع

التسجٌل ت.ب.راالسم واللقبر/ع السنةاالسم واللقب

االسم واللقب
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اإلجازة التطبٌقٌة فً البٌوتكنولوجٌا: الشعبة 

ثاناألولى07475460السحبانًغزوة1

أولالثانٌة13633687 قاسمًسٌٍرٌن2

أولالثانٌة13014161بن حمدةأسامة3

أولالثانٌة11402063الكعبًخلود4

أولالثالثة09944783الجبالًسناء5

أولالثانٌة07987856شعابًشٌراز6

أولالثانٌة07993651علويصبرٌن7

أولالثانٌة09522110الكعبًفاطمة8

أولالثانٌة09882513حمدونمرٌم9

أولالثانٌة14354662العوٌشًمالك10

أولالثانٌة14268624التوكابرينرمٌن11

أولالثالثة13633695رحمانًأمال12

أولالثالثة11394837طوجانًصبرٌن13

أولالثالثة11403534الصدقاوينسرٌن14

أولالثالثة13630401عوادينور االٌمان15

أولالثالثة11388311القصوريدرصاف16

اإلجازة التطبٌقٌة فً البٌولوجٌا التحلٌلٌة والتجرٌبٌة: الشعبة 

أولالثانٌة09867744بنعمارخدٌجة1

أولالثانٌة15012407صبريسلٌمى2

أولالثانٌة12830813عٌفةجٌهان3

أولالثانٌة11412998السحبانًسوار4

أولالثانٌة12692336بلعابًنصاف5

اإلجازة األساسٌة فً علوم الحٌاة: الشعبة 

أولالثانٌة14268729الجوٌنًأنس1

أولالثانٌة07226337جبالًأمان2ً

أولالثانٌة14767583الصٌدنورهان3

أولالثالثة12681615تلٌلًروضة4

ت.ب.راالسم واللقباالسم واللقبر/ع

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى المعهد العالً للبٌوتكنولوجٌا بسٌدي ثابت

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

السنة

التسجٌلالسنة

التسجٌل االسم واللقبر/ع

التسجٌلالسنة ت.ب.راالسم واللقب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة منوبة

مصلحة الشؤون الطالبٌة

ر/ع

ت.ب.راالسم واللقب

االسم واللقب
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اإلجازة األساسٌة فً التصرف: الشعبة 

ثاناألولى07227806هبًنادر1

ثاناألولى11659767نهديهاجر2

ثاناألولى07222611هداويسلٌمة 3

ثاناألولى06991064رجٌبهرانٌه4

أولالثانٌة14353793الٌكوديرانٌة5

أولالثانٌة11414276الكوكًندى6

أولالثانٌة07997577الزواويوائل7

أولالثانٌة09881752الشواشخالد8

أولالثانٌة09879514بن خلٌفة أٌة9

أولالثانٌة07234373هواممحمد ضٌاء10

أولالثانٌة11410817المعالويبشرى11

أولالثانٌة07493579مروانًامان12ً

أولالثانٌة07234564ابن جبارةجٌهان 13

أولالثانٌة14268801المناعًسلٌمة14

أولالثانٌة14313313زٌتونًآٌة15

أولالثانٌة09635369المنوشًرحمه16

أولالثانٌة09518471الطرابلسًسناء17

أولالثانٌة09853885جاباهللنور االسالم18

أولالثالثة07228292الزكراويسارة19

أولالثالثة07227370بن سعٌدآمنة20

أولالثالثة07487349البلومًهنادي21

أولالثالثة12837468الفانًأمٌن22

أولالثالثة11941455الذهبًزبٌدة 23

أولالثالثة11405741الحدادصفاء24

ت.ب.راالسم واللقباالسم واللقب

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى المعهد العالً للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة

التسجٌلالسنة ر/ع

جامعة منوبة

مصلحة الشؤون الطالبٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
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اإلجازة التطبٌقٌة فً التصرف: الشعبة 

ثاناألولى07485603الوسالتًمحمد فاروق1

ثاناألولى14766399المصموديأشرف2

أولالثانٌة07234403الوحٌشًنهى3

ثاناألولى13008543الحوفًامل4

ثاناألولى11656897الجبالًسوسن5

ثاناألولى07235945برٌنصًمحمد6

أولالثانٌة10011237بن ناجًٌاسٌن7

أولالثانٌة07485851الطرابلسًأمانً 8

أولالثانٌة07233547مبارك مالك9

أولالثانٌة14355533النفوطًرانٌة10

أولالثانٌة11659001بن الحاج عمر ُسلٌمة11

أولالثانٌة09635364وٌشكةامنة12

أولالثانٌة14350290الحمزاوي فائزة13

أولالثانٌة10825623رٌاحًمرٌم 14

أولالثانٌة11398926الجٌاريأسماء15

أولالثانٌة14763944مباركًاٌناس16

أولالثانٌة11821769عبٌدشادي 17

أولالثانٌة07495624المسعًغادة 18

أولالثانٌة07472865روافًمرٌم19

أولالثالثة09520326الشرٌف أشرف  20

ثاناألولى09198231العوٌنً نور هللا 21

السنةاالسم واللقب التسجٌلت.ب.راالسم واللقبر/ع
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اإلجازة األساسٌة فً التصرف: الشعبة 

ثاناألولى07487628كالعًشٌماء1

ثاناألولى07492238شارنًرحمة2

أولاألولى14350791سالمًٌسرى3

ثاناألولى13013088االندلسًانس4

ثاناألولى07485222القصابأسامة5

ثاناألولى14262709البوغدٌريسارة6

ثاناألولى07467215مدوريفراس7

استثنائًالثانٌة07218332قاسمًمروان8

أولالثانٌة11659010كالعًسرٌن9

أولالثانٌة09880958بن عثملنامٌرة10

أولالثانٌة10818984الفرٌقًأنٌس  	11

أولالثانٌة07233952الٌحٌاويرانٌة12

أولالثانٌة07232283رحالًنور13

أولالثانٌة07489104الكنزٌزيسوار14

أولالثانٌة07229537الورفلًوسام15

أولالثانٌة09634634رداويغفران16

أولالثانٌة11655642الصٌدمرٌم17

أولالثانٌة14765614 بٌبًنهى18

أولالثانٌة13627863عواديسمٌة19

أولالثالثة09939892المازريأسماء20

أولالثالثة10009697جالبهادٌة21

أولالثالثة07225015الجالصًبثٌنة22

أولالثالثة07983617مازنًأمٌمة23

التسجٌلاالسم واللقباالسم واللقب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة منوبة

مصلحة الشؤون الطالبٌة

السنة ت.ب.رر/ع

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى المدرسة العلٌا للتجارة بمنوبة

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 
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أولالثالثة11393320بن رمضانمالك24

أولالثالثة14762888الجربًأمان25ً

أولالثانٌة14767763عٌادالشاذل26ً

أولالثانٌة14352585البرقاوياٌناس27

أولالثانٌة11101954العٌاديزٌنب28

أولالثانٌة11654824شعبانًنورهان29

أولالثانٌة14766152 بن عبدةسلٌم30

اإلجازة التطبٌقٌة فً التصرف: الشعبة 

ثاناألولى07494170سوٌديشٌرٌن1

ثاناألولى09881152الشٌخآٌة2

ثاناألولى11660990اللواتًامٌمة3

ثاناألولى09870878سعٌدأٌة4

أولالثانٌة09635364وٌشكةامنة5

أولالثانٌة07492759الجلٌلًُسلٌمة6

أولالثانٌة09523984الحمدينهلة7

أولالثانٌة09195137 الحكٌريمرٌم8

أولالثانٌة13017612بوبكربدر النور9

أولالثانٌة11659634بن علًامنة10

أولالثانٌة10010419الحٌدريرؤى11

أولالثانٌة11114442العٌاديامٌنه12

أولالثانٌة09520145الحكٌريسٌرٌن13

أولالثانٌة09524467الخزامًامنة14

أولالثانٌة14767904 قاسمًأُنس15

أولالثانٌة14354360  خلٌفةُزهرة16

أولالثانٌة14355780خدومةوجدي17

أولالثانٌة11659239العرفاويمرٌم18

أولالثالثة14755534بن عثمانعصام19

أولالثانٌة07480784بوطٌبلندة20

اإلجازة األساسٌة فً االقتصاد: الشعبة 

االسم واللقب

السنة

السنة

التسجٌل ت.ب.ر االسم واللقب

التسجٌل

االسم واللقبر/ع

ت.ب.ر االسم واللقب ر/ع
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ثاناألولى09631731المنزلًمحمد عزٌز1

ثاناألولى09199472العطٌاوي  حسام2

ثاناألولى07481105ربانةامٌنة3

أولالثانٌة07493260الغربًمالك4

أولالثانٌة07493171شعبانڣلاير5

أولالثانٌة09869023سعودنهى6

أولالثانٌة09522067الجالصًنٌهال7

أولالثانٌة15001995مروشًآمنة8

أولالثانٌة07228140مازنًتسنٌم9

أولالثانٌة13015965 العواضً أمٌمة10

أولالثانٌة11659284الشابًسٌرٌن11

أولالثانٌة14354419محمديمالك12

أولالثانٌة11660007بن القاضًآمنة13

أولالثانٌة07492698مهديسارة14

أولالثانٌة14350683الدرٌديناهد15

أولالثالثة00095265اٌت الحسٌنعزٌزة16

أولالثانٌة11411570بوحدٌدةٌسرى17

أولالثالثة14351418سعٌديأمٌمة18

اإلجازة التطبٌقٌة فً االقتصاد: الشعبة 

ثاناألولى14763479الهٌشريعمر1

ثاناألولى11390994البوجبلًمروى2

ثاناألولى09884116بنسعودسوسن3

ثاناألولى10015544زمٌطخلٌل4

ثاناألولى07228686نفزيسٌرٌن5

ثاناألولى13018397الشتالًاٌة6

ثاناألولى14766753ذٌابهنٌدة7

أولالثانٌة09630651همٌلةسمر8

أولالثانٌة14354522زهٌرٌاسمٌن9

أولالثانٌة09520147الماجريخلود10

أولالثانٌة09881916العجٌلًشٌماء12

التسجٌل ت.ب.راالسم واللقبر/ع السنةاالسم واللقب
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اإلجازة األساسٌة فً علوم اإلعالمٌة: الشعبة 

ثاناألولى09196884الطرابلسً شوقً 1

ثاناألولى07489358القرويلؤى2

ثاناألولى14354580كسابمحمد عزٌز3

ثاناألولى10013982حمحوممالك4

ثاناألولى13007197عثٌمنًأمٌمة5

ثاناألولى10017776الذواديمرٌم 6

استثنائًاألولى07486940صخٌريرانٌة7

أولالثانٌة14351302العوٌنًأصٌل8

أولالثانٌة07230887الشرعبًأسامة 9

أولالثانٌة09524151الوسالتًسوسن10

أولالثانٌة11660087بربارسارة11

أولالثانٌة09523782السالمًدالل12

أولالثانٌة09881464بنالمؤدببلسم13

أولالثانٌة11412592الطرابلسًضٌاء الدٌن14

ثانالثانٌة13013427الرنهخلود15

أولالثانٌة07492261الٌحٌاويحسن16ً

أولالثانٌة07476348المناعً عبٌر 17

أولالثانٌة09523770  الجالصً  اسماء 18

أولالثانٌة07232718ناجًسمر19

ثانالثانٌة07492792رزقًأمٌن20

أولالثانٌة14355404مقدٌشمحمد الهادي21

أولالثالثة11082778اللوزإٌناس22

التسجٌلالسنة

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى المعهد العالً لفنون الملتمٌدٌا بمنوبة

االسم واللقب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة منوبة

مصلحة الشؤون الطالبٌة

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

ت.ب.راالسم واللقبر/ع
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اإلجازة األساسٌة فً إعالمٌة التصرف: الشعبة 

باالمتحاناتالثالثة09199788قراٌريمحمد سلٌم1

أولاألولى09199788التلٌلًسمٌة2

أولالثانٌة13017707بن عوٌانجوهر3

ثانالثانٌة07233805الكربولعمر4

أولالثانٌة11659267عمرينادٌة5

أولالثانٌة11660832الجبالًنورهان6

أولالثانٌة14767526العٌارينور الهدى7

أولالثانٌة13633209تلٌلًمحمد8

أولالثانٌة14355035متالًخلود9

أولالثانٌة09634782السرايابراهٌم10

أولالثانٌة07235341حمادياحمد11

أولالثالثة14355241زٌوزٌوسمر12

أولالثانٌة14264199 بوكاريفاطمة13

أولالثانٌة09937221العبٌديوائل14

أولالثانٌة13017156صوٌديضٌاء الدٌن15

أولالثانٌة07491842الدرٌديدرصاف16

أولالثانٌة11411779العرافةامٌرة17

أولالثانٌة09197595مشرقًامان18ً

أولالثالثة07212442بنمنصورخولة19

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى المدرسة العلٌا لالقتصاد الرقمً بمنوبة

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

التسجٌل االسم واللقب

جامعة منوبة

االسم واللقبر/ع

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

مصلحة الشؤون الطالبٌة

السنة ت.ب.ر
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اإلجازة التطبٌقٌة فً إعالمٌة التصرف: الشعبة 

أولاألولى07494247الحوٌجًأنس1

ثاناألولى10017384العمدونًحسام2

ثاناألولى13000306زعاڨرينادرة3

أولاألولى14766287بنعطٌةمحمد أمٌن4

استثنائًاألولى07211626بنمعا وٌةابراهٌم 5

ثاناألولى07225484العٌاريأحمد6

ثاناألولى09628440البحريأحمد7

ثاناألولى09198206العبسًسٌرٌن8

ثاناألولى09879926سعٌد الصٌدفراس9

أولالثانٌة09196704محرزياٌمن10

أولالثانٌة13017196موسًمحمد بدر 11

أولالثانٌة09631081باشهمهى12

أولالثانٌة07235125الغربًٌاسٌن13

أولالثانٌة11412438بومنٌجلحازم 14

أولالثانٌة10821777شباحرسالن15

أولالثانٌة07236174شامخمحمد مالك16

أولالثانٌة07233770العجٌلًمختار17

أولالثانٌة11409507بوشٌبةٌسرى 18

أولالثالثة14352048بن تعارٌتغفران 19

التسجٌل االسم واللقب ت.ب.رر/ع السنةاالسم واللقب
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اإلجازة األساسٌة فً التصمٌم : الشعبة 

أولالثانٌة14261424العمدونًأسماء1

أولالثانٌة09882825األحمرآٌة2

أولالثانٌة09861375قربوجأمٌرة3

أولالثانٌة09882331سٌدأمو	سارة	4

أولالثانٌة09713545الشابًهٌفاء5

أولالثانٌة07494925المقدادعبٌر6

أولالثانٌة09852859سعٌديمرٌم7

أولالثالثة11386498بوزوٌتةشروق8

أولالثالثة11099535الوكٌلملكة9

اإلجازة التطبٌقٌة فً التصمٌم : الشعبة 

أولاألولى09879746حمامأحمد خلٌل1

ثاناألولى07221523المنصوريارجوان2

أولالثانٌة13633845زغالمًسٌرٌن3

أولالثانٌة07212519 الطرابلسًأنور4

أولالثانٌة07972237سهٌلًابراهٌم5

أولالثانٌة07480431حامديرحاب6

أولالثانٌة07495115طوبانعالء7

أولالثانٌة09878648الحدادفرح8

أولالثالثة11652484الردٌسًاٌة9

أولالثالثة11405819الغربًهدى10

أولالثالثة07219623الفراتًصفاء11

أولالثالثة09856603الراشديرٌما12

أولالثالثة09868298سالمةمرٌم13

أولالثالثة13465350كعباشًآمنة14

التسجٌلالسنةر/ع

السنة

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

التسجٌل

قائمة إسمٌة فً الطلبة المقبولٌن فً النقلة إلى  المدرسة العلٌا لعلوم وتكنولوجٌات التصمٌم

االسم واللقب

االسم واللقب

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

ت.ب.راالسم واللقب

مصلحة الشؤون الطالبٌة

ت.ب.راالسم واللقبر/ع

جامعة منوبة
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اإلجازة األساسٌة فً التربٌة البدنٌة: الشعبة 

ثاناألولى09194949جالصًوائل1

ثاناألولى07493054الكبٌر محمد 2

ثاناألولى12840364المحٌرصًمهند3

ثاناألولى14001268باألزرقرانٌة 4

أولالثانٌة11083502سدودوجدان5

أولالثانٌة11623395حامديهالة 6

أولالثانٌة04848444بودٌةمحمد أٌمن7

أولالثانٌة11658860بن سعٌدصابرٌن8

أولالثانٌة09990854زعبوطًخلٌل9

أولالثانٌة07226191الزرباطًمحمد اٌمن 10

أولالثانٌة15009315قنومةنور الهدى11

أولالثانٌة13464096المقدم حمزة 12

أولالثانٌة07226514الوسالتًأمٌر13

أولالثانٌة07214349خضراويزٌد14

أولالثانٌة11409909دغمان محمود 15

أولالثانٌة11941409الدبوسًزهرة16

أولالثانٌة06966348بنعبد هللاأشرف17

أولالثانٌة11415338الباجًغادة18

أولالثانٌة10017206الشٌخمحمد 19

أولالثانٌة09987596مرزوقًٌسر20

أولالثالثة09983136قمرةأٌروان21

أولالثالثة11942958فرتونةفرح22

االسم واللقب

 المعهد العالً للرٌاضة والتربٌة البدنٌة بقصر السعٌد

2019 - 2018بعنوان السنة الجامعٌة 

التسجٌل السنةت.ب.راالسم واللقب ر/ع

مصلحة الشؤون الطالبٌة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

جامعة منوبة
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اإلجازة األساسٌة فً اللغة والحضارة واألدب اإلٌطالٌة: الشعبة 
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