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 قنية للمتفوّ رئيس الجمهوريّ  سيادة جوائز
 قامئة املتفوقني يف شهادات ختم الدروس

 حسب الوزارات
 
  

   
  رئاسة الحكومة

  
  

 شهادة ختم الدروس باملرحلة العليا لتكوين مستشاري املصالح العمومّيـــة 
  –الوطنية لإلدارة  املدرسة –

         

  :  رقابة وتفقد وقضاء    الختصاص ا
  فرح المختار:       االسم والّلقب

  املدرسة الوطنّية لإلدارة   :     المؤّسسة
 
 

  وزارة العــــــدل
  
  

  : املحاماةشهادة الكفاءة ملهنة 
        

  : آية تقية   االسم والّلقب
  ماةاملعهد األعلى للمحا  :    المؤّسسة       

  
  

   :الوطنية ماجستري بحثشهادة ال
 

  العلوم القانونية والتصرف:       االختصاص
  وجدي مازني:     االسم والّلقب

  املدرسة الوطنية للسجون واإلصالح :    المؤّسسة 
  األكادميية العسكرية :    الدراسة
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  وزارة الّدفاع الوطني
  : شهائد األكادمييات العسكرية

  
  ملهندسة الّشهادة الوطنيّ 

  
  إتصاالت:      االختصاص 
   أول غسان الشعبانيالمالزم   :   االسم والّلقب

  األكادميية العسكرية  :    المؤّسسة 
  

  ميكانيك:      االختصاص 
  أول مريم جالصي المالزم  :   االسم والّلقب

  مدرسة الطريان بربج العامري :    المؤّسسة 
  

  بحرية قيادة سفن وأنظمة:      االختصاص 
  محمد أمين بطيخ بالبحرية أول المالزم  :  سم والّلقب اال

  ادميية البحرية األك :    المؤّسسة 
  

  
 وزارة الداخليـة

    
  املهني:امجستري الوطنية للشهادة ال

  األنظمة اإلعالمية هندسة:     االختصاص  
  بثينة المناعي المالزم أول :   االسم والّلقب

  إطارات األمن الوطين والّشرطة الوطنّية بصالمبو املدرسة الوطنّية لتكوين :    المؤّسسة 

  ):ضّباط الحرس الوطنياملهني (اجستري املشهادة 
  عسكرية علوم :    االختصاص 
  صبري سليمي أولالمالزم :    االسم والّلقب

  ببئر بورقبةاحلرس الوطين لضباط املدرسة التطبيقية :     المؤسسة 

 ل الحامية املدنيةشهادة ختم الدراسات التطبيقية يف مجا
  ):(الديوان الوطني للحامية املدنية 

  حماية مدنية:     االختصاص 
  غيث عليانيالمالزم أول :    االسم والّلقب

بالديوان الوطين  املدنية ةاملدرسة التطبيقية لضباط احلماي:     المؤسسة 
  للحماية املدنية
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 قامئة املتفوقني يف قطاع الرتبية
 

  
  :دارس اإلعدادية النموذجيةمناظرة الدخول إىل امل

  
  ناجي بنت فتحي سارة :     قبواللّ  االسم
  19.25 :    لالمعدّ 
  دننيمب حي تاوريتاملدرسة اإلبتدائية   :    سةالمؤسّ 

  
  

  تبسيبنت محسن ملكة  :     قبواللّ  االسم
  19.25 :    لالمعدّ 
  سوسةبالرياض اخلامس  –املدرسة اإلبتدائية الشايب   :    سةالمؤسّ 

  
 

  شهادة ختم التعليم األسايس العام :  الحصول عىل مناظرة
  

  إيمان المنوبي :   قبواللّ  االسم
  18.81 :              لالمعدّ 
  شارع علي طراد بتونساملدرسة اإلعدادية النموذجية   :    سةالمؤسّ 

  
  شهادة الباكالوريا :

 

  الّرياضّيات:     الشعبة
                أحمد قاللة  :    قبواللّ  االسم

  20.15:     لمعدّ ال
 باملنستريالنموذجي املعهد :     سةالمؤسّ 

  
 

  العلوم التجريبية:      الشعبة
  إيمان حواس :    قبواللّ  االسم
    19.66 :    لالمعدّ 
  بسوسةاملعهد النموذجي :     سةالمؤسّ 
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  ةتقنيّ علوم :     الشعبة
  جاسر كريم:     قبواللّ  االسم
  19.59:     لالمعدّ 
  املنستريوذجي بلنماعهد امل:     سةالمؤسّ 

 
  

  االقتصاد والتصّرف:      الشعبة
  دينا سويسي :    قبواللّ  االسم
  17.30:     لالمعدّ 
    أبو القاسم الشايب مبرناقمعهد :     سةالمؤسّ 

 
  : علوم اإلعالمّية    الشعبة

  عمر جبلون:     االسم والّلقب
  17.99:     المعّدل
  : معهد خري الدين بأريانة    المؤّسسة

  
  

  اب: اآلد    الشعبة
  سيرين الخميري :     االسم والّلقب

  16.71:     المعّدل
    : معهد فرحات حشاد برادس    المؤّسسة

  

  الّرياضـة:     الشعبة
  تيسير بوبكر:     قبواللّ  االسم
  17.02 :    لالمعدّ 
    املنزهبالرياضي بيار دي كوبرتان  عهد امل :    سةالمؤسّ 
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 قامئة املتفوقني يف قطاع التعليم العايل
  والتجديد العلميبحث وال 

   
  الدراسة حسب االختصاص:

  
 العلوم االقتصادية وعلوم الترصف :

  محمد الصغير:              االسم والّلقب
     19.65:                     لالمعدّ      

  - جامعة تونس – املعهد العايل لألعمال بتونس  :            المؤّسسة 
 

 تصاالتالرياضيات وعلوم اإلعالمية واال 

  شيماء الرقيق:           االسم والّلقب
     18.04:                     لالمعدّ      
  -جامعة صفاقس – كلية العلوم بصفاقس  :              المؤّسسة     

 
 العلوم التكنولوجّية :

  
  خلود الكشو:               االسم والّلقب

   17.41:                    لالمعدّ       
  املعهد العايل للدراسات التكنولوجية  يف املواصالت بتونس:               المؤّسسة       
 

 رياضة وتربية بدنية:

  أميمة مشراوي :           االسم والّلقب
  16.98:                     لالمعدّ      

  -جامعة جندوبة – املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بالكاف :               المؤّسسة 
  

 وم الطبية والشبه طبية:العل
    

  أسماء ماجري:             االسم والّلقب 
  16.96:                    لالمعدّ       

 - جامعة تونس – املدرسة العليا  لعلوم وتقنيات الصحة بتونس  :     المؤّسسة      
 
 
  



  

 علوم الهندسة والعلوم املعامرية:

  مريم الفراتي:             االسم والّلقب 
     16.75:                    لالمعدّ       
  -جامعة صفاقس – املدرسة الوطنية لاللكرتونيك واالتصاالت بصفاقس  :             المؤّسسة      

 
 العلوم اإلنسانية واالجتامعية:

  آية البوعبدلي :           االسم والّلقب
     16.49:                     لالمعدّ      

  -جامعة قابس – املعهد العايل للغات بقابس :              المؤّسسة  
 

 : العلوم الدينية
 

  ألفة بن عائشة:             االسم واللقب
     16.28:                     لالمعدّ      

  - جامعة القريوان – اإلسالمية بالقريواناملعهد العايل للعلوم   :             المؤّسسة 
  

 :العلوم الفالحية والبيطرية
  

  سحر دريدي:    االسم والّلقب      
    16.23:                    لالمعدّ       

   -جامعة قرطاج -  بتونس املدرسة العليا للصناعات الغذائية:      المؤّسسة 
 

 :علوم الحياة واألرض والفيزياء والكيمياء
  

  منى النصري  :             االسم والّلقب 
  16.20:                    لالمعدّ       

  -جامعة جندوبة – املعهد العايل للبيوتكنولوجيا بباجة  :    سة المؤسّ 
 

 : الفنون والحرف

  وديع بلغيث:             االسم والّلقب
  16.20:                     لالمعدّ       

  - جامعة تونس – املعهد العايل للموسيقى بتونس:               المؤّسسة 
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 :سيةالحقوق والعلوم القانونية والسيا

  أمل الجندوبي :          االسم والّلقب
     15.95:                     لالمعدّ      
  -جامعة قرطاج - كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس:                 المؤّسسة     

  
 : واآلداباللغات 

  سلمى حاجي  :          االسم والّلقب
   15.53:                    لالمعدّ       

  -جامعة جندوبة – جبندوبة املعهد العايل للعلوم اإلنسانية   :              المؤّسسة  
  

 الدراسة حسب الجامعات:
  

 جامعة صفاقس:

  فخفاخالسيرين   :           االسم والّلقب
   18.93:                    لالمعدّ       

  ة العليا للتجارة بصفاقساملدرس  :                المؤّسسة
  

 جامعة تونس:

  رحيماعزة   :          االسم والّلقب
   17.78:                    لالمعدّ       

  املعهد العايل للتصرف بتونس  :           المؤّسسة     
  

 جامعة القريوان:

  وصال رابحي  :           االسم والّلقب
   17.25:                    لالمعدّ       

  بالقريوانلالعالمية والتصرف املعهد العايل   :            المؤّسسة    
  

 جامعة املنستري

  نورس السويسي  :           االسم والّلقب
   17.00:                    لالمعدّ       

  للموضة باملنسترياملعهد العايل   :              المؤّسسة  



  

 جامعة سوسة

  فاطمة سيد باب  :           االسم والّلقب
  16.78:                    لالمعدّ       

  معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة  :              المؤّسسة  
  

 جامعة جندوبة :

  Djenebou Camara  :           االسم والّلقب
  16.75:                    لالمعدّ       

  جبندوبة العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف كلية   :              المؤّسسة  
  

 جامعة تونس املنار :

  ياسمين حومان  :          االسم والّلقب
   16.56:                    لالمعدّ       

  كلية الطب بتونس   :                المؤّسسة 
  

 جامعة قرطاج :

  يم بن حامدنتس  :          االسم والّلقب
   16.55:                    لالمعدّ       

  معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج   :                المؤّسسة 
  

 جامعة قفصة :

  رؤى باللطيفة  :           االسم والّلقب
  16.44:                    لالمعدّ       

  املؤسسات بقفصة إلدارةاملعهد العايل   :               المؤّسسة 
 

 ة منوبة:جامع

  سارة بدر  :          االسم والّلقب
   16.17:                    لالمعدّ       

  املدرسة العليا للتجارة بتونس  :               المؤّسسة 
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 :جامعة قابس

ة بنمبارك  :          االسم والّلقب   منج
   16.02:                    لالمعدّ       

  املعهد العايل لعلوم التمريض بقابس  :               المؤّسسة 
  

 جامعة الزيتونة :

  محمد عياد الّصغير  :           االسم والّلقب
   14.90:                    لالمعدّ       

  للحضارة اإلسالمية بتونساملعهد العايل   :               المؤّسسة 
  
 

 البحث العلمي والتجديد:
 

 ع تونيس مقيم بتونس : جائزة أحسن باحث أو مخرت 
 األستاذة ليلى شقير غدير -

 
 جائزة أحسن باحث أو مخرتع تونيس مقيم بالخارج: 

 األستاذ خالد بن اللطيف -

 جائزة أحسن مخرب بحث يف اإلنتاج العلمي  :

 جامعة المنستير –مخبر دراسات األنظمة الحرارية والطاقية   -

  حسن أطروحه دكتوراه وطنيةالجائزة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا أل 
 2019لسنة  

 الدكتورة مها العربي -

 
 
 
 
 
 
  

ي



  
 وزارة التكوين املهني والتشغيل

  
 ؤّهل الّتقني السامي:املشهادة 

  
 :    االختصاص 
  أحمد بالوصيف:      االسم والّلقب

  16.56:     المعّدل
  املعدين مبنزل بورقيبة البناء:  املركز القطاعي للتكوين يف     المؤّسسة

    
 هني :املّتقني الشهادة مؤّهل 

  
  :    االختصاص 
  يمامة بـجاوي:      االسم والّلقب

  19.32 :     المعّدل
  التقنيات الفندقية بطربقةيف :   املركز القطاعي للتكوين     المؤّسسة

  
 

 شهادة الكفاءة املهنية :
  

:    االختصاص 
  حسام هرمي:     م والّلقباالس

 19.41 :    المعّدل
  التقنيات الفندقية بطربقةاملركز القطاعي للتكوين يف :      المؤّسسة
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 منسق في اللحام سامتقني  

مرطباتتقني 

عون مطبخ وحانة






