
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية 

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  جامعة القريوان     

     مصلحة الشؤون الطالبية

 2020دورة مارس     

 

 قائمة الطلبة المرفوضين من المشاركة في إعادة التوجيه لشعبة التربية والتعليم

 (2020)دورة مارس                               

 

 سبب الرفض  ر.ب.ت وطنية  اإلسم واللقب ع/ر

 مخالفة شرط السن  12689331 هيثم حمدي 01

 مخالفة شرط السن  12700288 أميمة ميساوي 02

 مخالفة شرط السن  12699566 رانية بركاوي 03

 مخالفة شرط السن  12707406 نوال الدالي  04

 مخالفة شرط السن  12703551 بلقيس خشناوي 05

 مخالفة شرط السن  11129770 فيروز خشناوي 06

 مخالفة شرط السن  12698482 نادين سعدوني 07

 مخالفة شرط السن  12684193 رانية عمري 08

 مخالفة شرط السن  09941049 سماح الرحالي 09

 مخالفة شرط السن  12707870 نرجس الغزالني 10

 مخالفة شرط السن  11628150 نورهان حامدي 11

 مخالفة شرط السن  11628939 هديل منصوري 12

 مخالفة شرط السن  11960705 نرهان بحروني 13

 مخالفة شرط السن  11664353 رؤى قنيشي 14

 مخالفة شرط السن  12703783 رباب الدعاسي  15

 مخالفة شرط السن  11962676 حنان عيساوي 16

 مخالفة شرط السن  11629217 زايدي هالة  17

 مخالفة شرط السن  11128238 نبراس مرزوق 18

 مخالفة شرط السن  12867605 أميرة قعلول 19

 مخالفة شرط السن  11636221 غيث بدري 20

 مخالفة الشروط العامة     11830943 ياسمين شنة  21

 مخالفة شرط السن  09893837 ياسر بنصالح 22



 

 

 

 

 

 

 مخالفة شرط السن  12666856 النصيبييسرى  23

 مخالفة شرط السن  12700418 أمل فريضي  24

 مخالفة شرط السن  12702600 حضرية أسودي  25

 مخالفة شرط السن  11630212 إسكندر عافي  26

 مخالفة شرط السن  12702517 اسراء عيشاوي 27

 مخالفة شرط السن  12698394 اكرام الرمضاني  28

 الورود خارج اآلجال / مخالفة شرط السن  12706622 عالقيأماني  29

 خمالفة الشروط العامة   14011644 رباب اسماعيلي 30

 مخالفة شرط السن  11629831 مأمون قشاوي 31

 خمالفة الشروط العامة   12698282 آمنة نصراوي 32

 مخالفة شرط السن  11616520 أسامة أزودي  33

 مخالفة شرط السن  11629124 هاجر الخليفي   34

 مخالفة شرط السن  12697891 مهى حسني 35

 مخالفة شرط السن  11636867 رانيا غموري 36

 مخالفة شرط السن  12697469 موفق عباسي 37

 مخالفة شرط السن  11971020 أحالم فطناسي 38

 مخالفة شرط السن  11960535 هديل مسعودي 39

 مخالفة شرط السن  12699737 آية نمري 40

 مخالفة شرط السن  12701721 ريم عالقي  41

 مخالفة شرط السن  87****12 صفاء عسيلي 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


