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 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة 

 قائمة في الطلبة المتفوقين 

2015- 2014خالل السنة الجامعية   

  

  قسم تكنولوجيا اإلعالمية

  المعدل  المستوى  االسم واللقب
  13.56  السنة األولى  خليل بن زينب
  15.16  السنة الثانية ملتيميديا وتطوير الواب  مهى الوغالني
  12.75  السنة الثانية األنظمة المحمولة والجوالة  يوسف عزيزي
  14.12  السنة الثالثة ملتيميديا وتطوير الواب  هناء البرجي
  12.62  السنة الثالثة األنظمة المحمولة والجوالة  صابرين يحي
  17.02  السنة الثالثة ادارة ومرجعية مواقع الواب  نسرين رزوان

  

رجعية مواقع الواب بمعدل الطالبة نسرين رزوان السنة الثالثة ادارة وم :على قسم تكنولوحيا اإلعالمية  ىولأأل
17.02  

  

  قسم العلوم االقتصادية والتصرف

  المعدل  المستوى  االسم واللقب
  16.18  السنة األولى  انتصار يحياوي
السنة الثانية التصرف في المؤسسات   مروى الجليطي

  14.58  الصغرى والمتوسطة
  15.09  السنة الثانية التصرف الفندقي والسياحي  أيمن الدزيري

السنة الثالثة التصرف في المؤسسات   ال البشوالابته
  15.24  الصغرى والمتوسطة

  15.22  السنة الثالثة التصرف الفندقي والسياحي  نجالء بن خميس
  

  16.18بمعدل  ولىالسنة األانتصار يحياوي الطالبة  : العلوم االقتصادية والتصرفعلى قسم  ىولأأل

  

  قسم الهندسة الميكانيكية

  المعدل  المستوى  االسم واللقب
  14.90  السنة األولى  بهاء الدين الفقيه سعيد

  13.18  السنة الثانية صيانة صناعية  خالد الوسالتي
  14.05  السنة الثانية ميكترونيك  ماهر السقال
  14.53  السنة الثالثة صيانة صناعية  مجدي بلغيث
  13.76  السنة الثالثة ميكترونيك  يحي مرزوقي
  14.32  ثالثة ميكترونيك السياراتالسنة ال  محمد الغول

  

  14.90بمعدل  ولىالسنة اال بهاء الدين الفقيه سعيد الطالب : الهندسة الميكانيكيةول على قسم أأل
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  قسم الهندسة الكهربائية

  المعدل  المستوى  االسم واللقب
  14.14  السنة األولى  سوسن بن عبد السالم

  12.19  لية وٕاعالمية صناعيةالسنة الثانية آ  البشير الحاج بوبكر الرايس
  13.48  السنة الثانية إلكترونيك الصناعي  أميمة بن محمود
  14.33  السنة الثالثة آلية وٕاعالمية صناعية  مهى المحواشي
  14.04  السنة الثالثة إلكترونيك الصناعي  أماني العيايدة

  

بمعدل  سنة الثالثة آلية وٕاعالمية صناعيةالالسنة  مهى المحواشي ةالطالب :الهندسة الكهربائية على قسم  ىولأأل
14.33  

  ط الرياضيتكريم الطلبة المتخرجين المشاركين في النشا

  هيثم بن كريمالطالب 

  حلمي السالميالطالب 


