
االدارة العاهت للذراطاث الخكٌىلىجيت: الجاهعت 

الوعهذ العالي للذراطاث الخكٌىلىجيت بصفاقض: الوؤطظت 

اإلجاسة الخطبيقيت  في حقٌياث إدارة األعوال: الشهادة 

الخصزف الوحاطبي والوالي: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

هؤًث12616770العبيذيلويت
العيىى القصزيي 

1216
24694736

هؤًث08896539العياديهاجز
شارع110  

 بىرقيبت الشيحيت
22602291

هذكز08897932بي عيادأهيز
طزيق الوهذيت كلن 

 هزكش كعٌيش 4
21111983

هذكز08895093بي عيادهحوذ
طزيق الظلطٌيت 

 عٌذ 4,5كلن 
21841430

هؤًث07160068بي هٌصىرإيواى
حي الظالم ًهج 

طىيظزا عذد 
23065782

هذكز08638485بىسًيفأًىر
حي عوز هذًيي 

 هذًيي4131
21685609

هؤًث08856475شعباىهزين
طزيق الوهذيت كلن 

 طاقيت الذايز 8,5
20052094

هؤًث09216252علــىيألفــت
عوارة جىة كلن 

 صفاقض1,5
21426174

هذكز08778821الفقيياهي
طزيق الوهذيت كلن 

20010571 ًهج الشيخ 6

هؤًث11000414القزيعراًيت
العطايا قزقٌت 

303521456468صفاقض 

هؤًث08832721كوالطٌاء
طزيق الوهذيت 

22666156صفاقض

هؤًث08868601هاًعيطىطي
هحزص صفاقض

24924080

هؤًث07747530هزسوقيًىرة
القفي الظبيخت 

20127441القيزواى

هؤًث08896844الزقيقهزين
ًهج الىرود33  

24299404 طاقيت الشيج

هؤًث09245284طليويجهيٌت
الظعيذة الجٌىبيت 

21338375الزقاب طيذي 

هؤًث08897095طليويرحاب
طزيق قابض كلن 

27850656 حي الٌصز 6,5

هذكز06219619سًايذيتسياد
حي الشهىر قفصت

ــــــــــــ

2013



االدارج انعامح نهذراساخ انركىُنُجٍح: انجامعح 

انمعٍذ انعانً نهذراساخ انركىُنُجٍح تصفاقس: انمؤسسح 

اإلجاسج انرطثٍقٍح  فً ذقىٍاخ إدارج األعمال: انشٍادج 

اإلدارج َانرجارج انذَنٍح: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

مذكز08846457عثذ انكافًسفٍان

شارع مجٍذج تُنٍهح 

 3027دٌار انُفاء 
24362907

مذكز08872328انثٍهُلساٌز

شارع انزشاد ساقٍح 

انذاٌز صفاقس
26546240

أوثى08880676ته دهٍمًآمىً

طزٌق انسهطىٍح كهم 

 صفاقس11
23280175

مذكز08838992تُغزٌُتالل

 5طزٌق األفزان كهم 

3093صفاقس 
20927612

أوثى08856697انعُدأماوً

وٍج أدمذ انفزٌخح25  

ساقٍح انشٌد صفاقس
22374531

أوثى08880394انهُمًوٍال

 4طزٌق ذُوس كهم 

تُعصٍذج  صفاقس 
21859023

مذكز08850933انفقًٌاسٍه

 6,5طزٌق ذىٍُر كهم 

شارع غزج جُان 
24761701

مذكز08821768قذَرجرمشي

 7طزٌق انمٍذٌح كهم 

3054صفاقس 
29350134

مذكز08879026انغمقًواجخ

 5طزٌق انمٍذٌح كهم 

3011صفاقس 
20693446

أوثى08869264غزابسٍهح

 2طزٌق قزمذج كهم 

عٍه شٍخ رَجً 
21223456

مذكز08876718دمشيمذسه

جثىٍاوح انمعٍذ انثاوُي 

 جاوفً صفاقس 18
22157963

أوثى08839664اته انقزعحأمٍىح

طزٌق انمذارسج كهم 

 دً انذثٍة دً 4,5
20231416

أوثى08882900جهٍماٌمان

قصاص تُعهً 

انسهطىٍح صفاقس 
21049280

9173سٍذي تُسٌذ أوثى14207716مثزَكًسعٍذج
94406502

أوثى08857738مذمُدسمٍذح

انصخٍزج صفاقس 

3050
24978098

مذكز08856227انمٍشَريعماد

صفاقس مىشل شاكز 

 صفاقس3020
24321216

أوثى08888360وجاحمىى

طزٌق ذُوس ساقٍح 

 سوقح ته  7انشٌد كهم 
74251786

أوثى08897858انىُريٌاجز

 17طزٌق انمٍذٌح كهم 

صفاقس
74447057

أوثى06488374انسعٍذيإٌمان

 8014تىً خالد واتم 

واتم
24959436

أوثى08896315انرُوسًٌىذج

طزٌق انمٍذٌح شارع 

 8,5انزشاد كهم 
74831054

2013



ساقٍح انشٌد صفاقسمذكز08885405انطزاتهسًعهً
27604287

أوثى08872292انرزكًآمىح

 4طزٌق ذُوس كهم 

تُعصٍذج صفاقس 
24612529

شارع انجشائز صفاقسمذكز09602240انشٌذيجمعً
22973923



االدارج انعايح نهدراساخ انركُىنىجيح: انجايعح 

انًعهد انعاني نهدراساخ انركُىنىجيح تصفاقس: انًؤسسح 

اإلجاسج انرطثيقيح  في ذقُياخ إدارج األعًال: انشهادج 

انهىجسريك وانُقم اندوني: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يؤَث08899565عثيدَجىي
طزيق انًهديح كهى 

 انعايزج 25
20757906

يؤَث05357213عشيشريى
حي األَس طزيق 

 9ذىَس كهى 
74862838

يؤَث11000948انعياديجعفز
طزيق انقائد يحًد 

 َهج 1كهى 
27395649

يؤَث08899354انعايةرحاب
طريق منسل 

 15شاكر كلم 
20669813

يذكز11000975تٍ عيادأيم
طزيق قزيدج كهى 

 صفاقس4,5
21327539

يؤَث09410601انثُاَيعثيز
مارش 23حي 

طريق صفاقص 
22163938

يؤَث08829082دّيقأييًح
طريق قرمدة كلم 

 صفاقص7,5
21230573

يذكز09225465ضيفيساييح
ضيدي بوزيد 

5002
24339307

يؤَث08877353انحثىتيحساو
طريق ضكرة حي 

المطعدين صفاقص 
25107093

يؤَث13214985انحاييسُيح
َهج انًُجي سهيى 

 انقصز 26عدد 
27203899

يؤَث08898737انعشيزيى
طزيق انسهطُيح 

 صفاقس4كهى 
24634898

يؤَث08897868فزحفائشج

طزيق انًهديح كهى 

 انعايزج 25
27268608

يؤَث09217426هًاييخىنه

 جاَفي 18َهج 

حي االَطالقح 
21020778

يؤَث08890900انهجًيهيفاء

طزيق قزيدج كهى 

 يزكش 7,5
26403522

يذكز08840334انهشاسعثد انسالو

طزيق قزيدج كهى 

 َهج حُثعم 1,5
25545036

يؤَث08896931انىكيمخهىد

طزيق ذىَس كهى 

 صفاقس 2,5
23460411

يؤَث08878990انزقيقيزوي

َهج انىرود33  

 ساقيح انشيد
27450279

يؤَث08898247ذقرقايم

طزيق انسهطُيح 

 صفاقس 8كهى 
24567332

يؤَث11001984انرىَسيوفاء

طزيق انًحارسج 

 حي 2,5كهى 
23189405

يؤَث08987461انشواَيايًاٌ

انزيال يُشل 

جًيم تُشرخ 
99121184

2013



يذكز08699842تُسانىيكزو
عىيداٌ انشاتح 

5170انًهديح 
23934063



االدارة انعايت نهذراطاث انتكُىنىجيت: انجايعت 

انًعهذ انعاني نهذراطاث انتكُىنىجيت بصفالض: انًؤطظت 

اإلجاسة انتطبيميت  في تكُىنىجياث اإلعالييت: انشهادة 

شبكاث وانخذياث اإلعالييت : االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يؤَث08883524عذاالثطًاح
حي انظعادة 

3060صفالض 
74291322

يذكز08898320بىخذيزأحًذ عالء انذيٍ
طزيك لزيذة كهى 

0,5 CNRPS 
23133695

يذكز08840337انبمهىطييحًذ عهي
طريق المهدية كلم 

 صفاقس7
23392185

يؤَث04812133بُظعيذأطًاء
طريق قرمدة كلم 

3002 صفاقس 1
24394211

يؤَث09401062انشايبطىطٍ
شزكت بيزيكى 

طزيك لابض كهى 
21173795

يؤَث08899936شيخ روحهَظزيٍ
طزيك انًهذيت كهى 

 صفالض 7,5
25132625

يؤَث08898280فزحاثعبيز
َهج انهادي شاكز 

 صفالض 1,5كهى 
27419889

يذكز08862274انفهزييعش
طزيك طيذي 

يُصىر صفالض
22677811

يذكز08845735غزبالفزاص
شارع انشهذاء 

عًارة انهىس 
26357597

يؤَث08897412انهزيشيسيُب
يذرطت هُشيز 

انحي انغزابت 
24224016

يؤَث04922305انخياريطزور
او انصًعت طىق 

4212األحذ لبهي 
75482289

يؤَث06571139انهطيفيَاديه
انًشطىريت 

انجُىبيت تطاويٍ 
24039442

يذكز08856945انًعانجيهذي
يكزر َهج73  

 انحبيب انًعشوٌ
23154002

يؤَث09378127يبارنفهيًت
انبزادعت انًهذيت 

5115
22393955

يؤَث08887841طعذأيم
َهج لزيذة35  

 بىسياٌ صفالض
22573550

يؤَث07732054طهيهيحُاٌ
318093711192انميزواٌ 

2013



االدارج انؼايح نهذراطاخ انتكُٕنٕخيح: اندايؼح 

انًؼٓذ انؼاني نهذراطاخ انتكُٕنٕخيح تصفالض: انًؤطظح 

اإلخاسج انتطثيميح  في تكُٕنٕخياخ اإلػالييح: انشٓادج 

األَظًح انًحًٕنح ٔاندٕانح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يؤَث09409002ػثٕدأييزج
انظٕاطي انًٓذيح 

5140
20055671

يؤَث04922483أحًذ انصانححُاٌ
انُٓشيح طٕق 

 لثهي4230األحح 
41324338

يؤَث09247683ػًٕرييزٔج
انزلاب طيذي 

9170تٕسيذ 

22700233-

20127059

يذكز08878415انثزليطهيى
يهيتح انصغيزج 

3070لزلُح 
ـــــــــ

يؤَث08820699تٍ رحيىطُذِ
طزيك األفزاٌ 

 صفالض 2كهى 
22666264

يؤَث11001134تُثزاْيىيزيى
طزيك يُشل 

 1,5شاكز كهى 
26116929

يؤَث13407729تٕسييتّأيال
أٔخ صفالض5  

3000
40142338

يذكز09399094تٕسيذخٓاد
انظؼادج طيذي 

ػهٕاٌ انًٓذيح 
24844863

يؤَث11001502تٕسٔيتيُحيزٖٔ
انحُشح دخاٌ 

انطٓاْزج صفالض 
22621451

يذكز08897526شاكزأطايح
طزيك يُشل 

 3شاكز كهى 
22108977

يذكز08876949انذتٕطيفتحي
طزيك انًطار كهى 

 صفالض6
27746376

يذكز04929439انضأييزٔاٌ
423524851967طُثار لثهي 

يذكز08898450انذريذييحًذ أييٍ
َمطح انشفار 

3044صفالض 
23083201

يؤَث08896761انفميكٕثز
طاليح انذايز 

3011صفالض 
24581201

يؤَث08869731انفمياكزاو
شارع انًختار 

انشيادي طاليح 
23499279

يذكز08889997انمزٔاشيصاتز
طزيك لاتض كهى 

 حي انًؼش ػذد 7
94734480

يذكز08880995انحاج لاطىػذَاٌ
طزيك انًطار كهى 

 صفالض 4,5
ـــــــــــ

يؤَث08875090ْذريشإيًاٌ
شارع انًُدي 

طهيى تانشيحيح 
50648565

يذكز08855278انحاج لاطىيحًذ اييٍ
طزيك انظهطُيح 

 صفالض4,5كهى 
52504791

يذكز08873041اندًمصانح
ـــــــــــــانحُشح صفالض

2013



يذكز08850704لشٕريأيًٍ
طزيك األفزاٌ 

 َٓح 1,5كهى 
23215015

يذكز08896813خهيمٔائم
طزيك انظهطُيح 

 حي 4,5كهى 
ــــــــــــــ

يذكز08824418انكتارياحًذ
طزيك انًطار كهى 

1,5
ــــــــــ

يذكز08898068انكتارياحًذ
طزيك انًطار كهى 

3023 صفالض 2
22719011

يؤَث08884739ػثًاٌايُاص
طٕداٌ انغزيثح 

3034صفالض 
21213134

يؤَث08859968طانىحُاٌ
 3024انشؼال 

صفالض
27750188

يؤَث08896260انظالييسْٕر
شارع انحثية 

تٕرليثح حي 
20979064

يؤَث09388455انصٕيؼياييُّ
َٓح تاسركح ػذد 

 انشاتح انًٓذيح10
22885491

يذكز08885350انطزاتهظيأحًذ
طزيك انظهطُيح 

 صفالض7,5كهى 
21160288

يذكز12604449سيذيػذَاٌ
انظيذ خًال 

انشيذي تائغ يٕاد 
25049589



االدارج انعايح نهذراطاخ انركُٕنٕجيح: انجايعح 

انًعٓذ انعاني نهذراطاخ انركُٕنٕجيح تصفالض: انًؤطظح 

اإلجاسج انرطثيميح  في ذكُٕنٕجياخ اإلعالييح: انشٓادج 

ذطٕيز أَظًح انًعهٕياخ: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يذكز08817213عثاصصاتز
طزيك يُشل 

 4,5شاكز كهى 
25347578

يذكز08822142عثذ انٓاديأكزو
طزيك انعيٍ كهى 

 اياو يعٓذ 1,2
21042096

يؤَث08893683عثذ االٔياشزاق
طزيك انًذارسج 

 دي 5,5كهى 
21349929

يذكز08861795عثيذجاطًاعيم
طريق االفران 

 صفاقس 3كلم 
74219899

يذكز08898732عهٕنَٕاجخ
طريق السلطىية 

 صفاقس 4كلم 
23884921

يؤَث09097826عزايظيريى
سيدي حراث 

1200القصريه 
20532272

يؤَث11001446انعياديكزيًح
طريق تووس كلم 

 زوقة 2,5
20207314

يؤَث11006349عشيشطعيذِ
وهج السعادة 

 3060المحرس 
22172146

يؤَث11002463انثٓهٕلكزايح
طزيك انًٓذيح كهى 

 يزكش انظثعي 9
23973381

يذكز08882473تٍ عًزيذًذ أدًذ
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض 7,5
22684973

يذكز08860754تٍ عًزَعيى
طزيك انًٓذيح كهى 

3054 صفالض 8
22181015

يؤَث08884847تٍ دظٍايًاٌ
دي انفرخ طزيك 

انذُشح جثُياَح 
23776768

يذكز08879928تُعًزدظاو
صفالض انًذارسج 

 صفالض 4كهى 
24051556

يؤَث04813873تٕعشيشيزٖٔ
شارع انطية15  

انًٓيزي ذَٕض
24853418

يذكز08885616تٕجهثاٌفزاص
طزيك انعيٍ كهى 

3042 صفالض 5
24172685

يؤَث09752681تظيضصفاء
طزيك انعيٍ كهى 

 صفالض2,5
21107232

يؤَث08879002انذريذيياجذج
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض 4,5
20987932

يذكز08891152دريزَِصز
طزيك ذُيٕر كهى 

 صفالض 4,5
20563700

يذكز08895388انعماعٔاصم
 3026انعمالشح 

دشق جثُياَح 
27764837

يذكز08880145انفميجٓاد
طيذي يُصٕر 

 صفالض 9كهى 
22804943

2013



يؤَث08896935فانذيايًاٌ
 3060انًذزص 

صفالض
52689405

يؤَث08847025انفميطٕطٍ
طزيك يُشل 

 5,5شاكز كهى 
20884081

يذكز11004294انفزيخحيعش
طزيك انًطار 

صفالض
25097530

يؤَث08898043لذٔريزٖٔ
طزيك ذُيٕر كهى 

 صفالض 7,5
24679412

يذكز08856942غزتالْاَي
طزيك ذَٕض كهى 

 طاليح انشيد 7,5
26681468

يؤَث08896595غزتالرأيح
طزيك يُشل 

 2,5شاكز كهى 
24694620

يذكز08877427انمزاطيعثذ انذًيذ
طزيك انًٓذيح كهى 

3011 صفالض 6
22834028

يذكز08834331انذاج طيةيٓذي
طزيك ذُيٕر كهى 

 انشيذيح 6,5
22618068

يذكز08899149انًٓاييأييز
دي انثظاذيٍ 

عًارج رٔضح 
74227498

يؤَث11001292ْٕاشريحشاديح
انًذزص يزكش 

 3024تهٕٓشاخ 
20778605

يؤَث08894443انمارجايًاٌ
طزيك انمايذ يذًذ 

 صفالض5,5كهى 
27779397

يؤَث08865474انكزاييزٖٔ
طزيك انظهطُيح 

 َٓج االياو 8كهى 
24157722

يذكز08878285انخًيزئائم
طزيك يُشل 

 3شاكز كهى 
24421097

يذكز08878668خُيضخيز انذيٍ
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض 2,5

21967746-

97629625

يؤَث11006017انشزيطّيثزٔكح
 3044َمطح 

صفالض
28232392

يذكز08882865انًصًٕدييُصٕر
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض 10,5
24923898

يؤَث08897168انًذيٕبيُال
طزيك انظهطُيح 

 صفالض6,5كهى 
27087833

يؤَث09411330يفراحيزٔج
َٓج ذٕسر انًٓذيح 

5115انثزادعيح 
24218639

يؤَث08878761انًظاكُيَاديح
طزيك طكزج كهى 

 ذمظيى انظالو 4
24416616

يؤَث13414978اَثيّيُال
طزيك يذَيٍ كهى 

4170  ـ 2,5
20091776

يؤَث08899304انُٕريجٓاد
طزيك انًٓذيح كهى 

 انثذارَح 17
25831651

يذكز08842110عًزييانك
طزيك انًطار كهى 

 صفالض8
22376925

يذكز08857192انزليكيزٔاٌ
انًذزص دي 

 3060انًعاصز 
21311733

يؤَث08863171انظالييأَض
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض4
22620795

يذكز08888303انصغيزَصز انذيٍ
cite B 

Brahim 1 
22543558

يذكز08871850طاليّأشزف
دي انرضايٍ 

انًذزص َٓج أثيُا 
25037149

يذكز09706013ذٕاذيعاطف
 تزيذ 49ص ب 

 2243انشزفح 
27129869

يؤَث09246056سعفٕريُْاء
انًذرطح االترذائيح 

تانشعافزيح طيذي 
21665624



يؤَث14206647سعفٕريُْذِ
انًذرطح االترذائيح 

تانشعافزيح طيذي 
21108754

يذكز08854147انشٔأيأييٍ
طزيك لزيذج كهى 

3,5
20779007

يؤَث08865612انشٔاريطذز
طزيك انًٓذيح كهى 

 صفالض 2,5
22543374



االدارة العاهت للدراساث الخكٌىلىجٍت: الجاهعت 

الوعهد العالً للدراساث الخكٌىلىجٍت بصفالس: الوؤسست 

اإلجاسة الخطبٍمٍت  فً هٌدست األسالٍب: الطهادة 

األسالٍب الغذائٍت: االخخصاظ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

08888415عبد الهاديوصال
هؤًث

سالٍت الشٌج 

3021صفالس 
21815409

08876819عماشاسواء
هؤًث

طزٌك سكزة كلن 

3052 صفالس 1
21880408

08881891العوىريسٌٌب
هؤًث

طزٌك لزهدة كلن 

 هزكش سحٌىى 7
27833535

08896386العٍاديفاطوت
هؤًث

شارع هحود علي 

 م 58عدد 
22352763

08892772البكىشهزٌن
هؤًث

طريق تونس كلن 

 هركز 4
27050053

08896125البجارهزوة
هؤًث

 7تنيور كلن 

صفاقس
25644555

08896145بٌبلماسنهٌاء
هؤًث

طزٌك هٌشل 

 4ضاكز كلن 
23010490

08897068الطزٌفاضزاق
هؤًث

طزٌك العٍي كلن 

3042 صفالس 6
26016188

08880035درٌزٍاسالم
هؤًث

طزٌك هٌشل 

 1,5ضاكز كلن 
23037772

08891395لٍدارةدرة
هؤًث

طزٌك حىًس كلن 

 سالٍت الشٌج 8
22514523

08872740الكزايصفاء
هؤًث

طزٌك حىًس كلن 

 هزكش 4,5
24967640

08893068اللحٍاًًهسزة
هؤًث

طزٌك لزهدة كلن 

3012 صفالس 8
25859721

08965318هزوكًعائطت
هؤًث

حً الٌجاح عبد 

اهلل ابي ابً بزاج 
ـــــــــــــــــ

08898091السماابخهال
هؤًث

طزٌك لزهدة كلن 

 حلك الىاد 5,5
23690969

08880645السٍالتهٌى
هؤًث

طزٌك لزهدة كلن 

 صفالس3
21588671

08896849الخىهًهدٌحت
هؤًث

طزٌك حىًس كلن 

3021 صفالس 9
20459118

08863403ٌعٍصضٍزاس
هؤًث

طزٌك سٍدي 

 0,5هٌصىر كلن 
25738735

2013



االدارج انعايح نهذراطاخ انتكُىنىجُح: انجايعح 

انًعهذ انعانٍ نهذراطاخ انتكُىنىجُح تصفالض: انًؤطظح 

اإلجاسج انتطثُمُح  فٍ هُذطح األطانُة: انشهادج 

األطانُة انكًُُائُح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يذكز08894716عثُذتظاو
طزَك انظهطُُح 

 يزكش 7كهى 
74886801

يؤَث08894042عثُذدَُا
طزَك لزيذج كهى 

 تىسَاٌ َهج 4
21740602

يؤَث08895082عثُذيُال
طزَك انًهذَح كهى 

 صفالض5.5
21135986

يؤَث08876823عكاشحاشزاق
طريق المحارزة 

 حي 5.5كلم 
21515537

يؤَث09245135يحٍ انذٍَ عايزٌيزوي
 50ص ب 

السبالت سيدي 
23425732

يؤَث08893069انعظُهٍفاطًح
 أوث 5شارع 

عمارة الحكمىني 
28712111

يؤَث08851980انعُادٌيثزوكح
منسل شاكر 

صفاقس
20940872

يؤَث08899023انعشعىسٌطًُح
 3حي البحري 

 عدد 2153نهج 
55971551

يؤَث08896882تهغُثصفاء
طزَك انظهطُُح 

 سَمح 6كهى 
52770262

يذكز08860817تٍ انحاج إتزاهُىيحًذ عهٍ
تُظههىٌ عمارب 

صفالض
21312249

يؤَث08882030تُزجةأطًاء
انعايزج صفالض 

3036
20182838

يؤَث11000218تٍ َصُزهذي
حٍ تٍ اتزاهُى 

عمارب صفالض 
21015836

يؤَث08881010تىسَادراوَح
طزَك طُذٌ 

 12يُصىر كهى 
26140815

يؤَث08871666انشزفٍيًُ
طزَك انًحارسج 

 صفالض 1,5كهى 
20673231

يؤَث08820914درتالفاطًح
طزَك لزيذج كهى 

 يزكش طحُىٌ 7
27000778

يؤَث08878537انذسَزٌفذوج
دوار انهىاتح 

جثُُاَح صفالض 
50798927

يؤَث08880230انذردورٌأيال
انصخُزج صفالض 

3050
21563887

يذكز08897566انًُصىرٌيُُز
انًذرطح االتتذائُح 

تانًُاصزَح 
23955802

يؤَث08899146انعاتذخذَجح
طزَك تىَض كهى 

 سَمح جانطح 2
22907856

يؤَث08880907انثحزٌحُاٌ
23779343انصخُزج صفالض

2013



يذكز08866379انغىلطارق
طزَك طُذٌ 

 4,5يُصىر كهى 
22332231

يؤَث08880058انمفصٍراَُح
طزَك انًطار كهى 

 يزكش كًىٌ 3
ــــــــــــ

يؤَث12607144لُشوعٍأنفه
طزَك انًهذَح كهى 

 يزكش تشح 4
25134470

يؤَث08898276غزتالَاهذ
طزَك يُشل 

  4شاكز كهى 
22461225

يؤَث08899046انمطاطٍطهًً
طزَك انًطار كهى 

 صفالض8
25120951

يذكز09410762انحاج أحًذخهىد
طُذٌ عهىاٌ 

5190انًهذَح 
27967770

يؤَث11004688انحاج فزجرَى
طزَك انًطار كهى 

 حٍ انثحزٌ 4,5
25151227

يؤَث08876592انحكُىكىثز
طزَك انظهطُُح 

 صفالض 4,5كهى 
25416640

يؤَث08895446هًاٍَهُاء
طزَك انًطار كهى 

 3 حٍ انثحزٌ 4
ـــــــــــ

يؤَث08878037انمشىرٌرَى
طزَك انًطار كهى 

 سَمح انعزتٍ 2
23559876

يذكز08877190خهُفعًز
طزَك لزيذج كهى 

 صفالض2,5
22735619

يؤَث08899249يجذوباَزو
طزَك انمائذ كهى 

 صفالض 1,5
28260591

يؤَث09404096انًجذوتحَظزي
َهج األيُز عثذ 

 5160انمادر 
20700961

يؤَث08896092يخهىفأطًاء
طزَك انًطار كهى 

 حٍ االيم 4,5
23516691

يؤَث08897135يمٍَُظزي
طزَك انًطار كهى 

 صفالض 5,5
74671236

يؤَث08895459يمذَشطُاء
طزَك انعٍُ سَمح 

انمالل
23591985

يؤَث08882538انًُالدٌيزَى
طزَك لزيذج 

يزكش دروَش 
ــــــــــ

يذكز09232953انًُظاوٌَاَة
طزَك انًطار كهى 

 صفالض1,5
24894596

يؤَث08893467انًطُثعيزَى
طزَك لائذ يحًذ 

 صفالض3كهى 
23136744

يؤَث13408733َىَهٍَجاج
حٍ انثظاتٍُ 

جزجُض يذٍَُ 
22272531

يؤَث11000762َصُزجاخالص
حٍ انظُاحح 

انصخُزج صفالض 
23464175

يؤَث08883700انزلُكاًَاٌ
طزَك انًحارسج 

 صفالض5كهى 
20876298

يؤَث08871983انظمايزَى
طزَك لزيذج كهى 

 يزكش 7,5
23214838

يؤَث08883164طهًُاٌأحالو
طزَك انًحارسج 

حٍ انحثُة كهى 
20789726

يؤَث08899361طىَظٍاًَاٌ
طزَك انًحارسج 

 حٍ انحثُة 4كهى 
21482178

يؤَث08895462تمتكاًَاٌ
طزَك لزيذج كهى 

 َهج لزطاج 8,5
74659325

يؤَث08883591سيايههفزدوص
حٍ انُصز 

تانًحزص 
26018715



االدارة اٌعاِت ٌٍذراطاث اٌخىٕىٌىخُت: اٌداِعت 

اٌّعهذ اٌعاٌٍ ٌٍذراطاث اٌخىٕىٌىخُت بصفالض: اٌّؤطظت 

اإلخاسة اٌخطبُمُت  فٍ  اٌهٕذطت اٌّذُٔت: اٌشهادة 

أشغاي عاِت: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ِذوز08898962عبذ اٌمادرعّاد
اٌمىادرَت اٌّىاطاة 

 3060اٌّحزص 
20016342

ِذوز08880278عبذ اٌىافٍخًٍُ
طزَك االفزاْ 

 ٔهح 4,5وٍُ 
20384434

ِذوز08888250عبذ اٌٍّهِحّذ أُِٓ
طزَك طُذٌ 

 9,5ِٕصىر وٍُ 
22792445

ِذوز08847007عبذ اٌصّذحظاَ
حي الحبيب جنان 

الملسي منزل عبد 
41257561

ِذوز08872742عبُذَحًُ
طزَك حىٔض وٍُ 

 صفالض6
20834441

ِذوز09400456اٌبذرأٍِزواْ
26512748بومرداس المهدية

ِؤٔث08897988اٌبحزٌسَٕب
21234393ــــــــــ

ِؤٔث09788295اٌبزاجِزوي
حزق جبنيانة 

3026صفالش 
20324846

ِذوز08880200بٓ عّزِحّذ
طريك المهدية كلم 

 محطة شال 9
23196346

ِذوز08843611بٓ عّزِحّذ عٍٍ
طزَك اٌّهذَت وٍُ 

 صفالض4,5
22817764

ِذوز08877528بٕظعُذِٕخصز
طزَك ِٕشي 

 1شاوز وٍُ 
22927641

ِذوز08875400بٓ اٌبُهِعش
طزَك لزِذة وٍُ 

 لصاص 4
23891148

ِؤٔث08854961شعباْهٕا
اٌزٍِت لزلٕت 

 صفالض3070
74482724

ِذوز11000499اٌشزفٍطٍُُ
ٔهح اٌصادق39  

 اٌغزاَزٌ
21386721

ِذوز11000314اٌبزاجحظاَ
حشق خبُٕأت 

3026صفالض 
22559891

ِذوز08882710اٌدىةخاٌذ
طزَك ِحارسة 

 صفالض 0,5وٍُ 
22611078

ِذوز08882295لىبعتِهذٌ
300222304336صفالض 

ِذوز08841597لصُعتِحّذ
طزَك لزِذة وٍُ 

 سٔمت بٓ 1,5
22333008

ِذوز08858711ٌٕمزِحّذ عٍٍ
حٍ اٌشَخىٔت 

 3 شمت 9عّارة 
25231699

ِذوز08818706اٌىوًُِهذٌ
ٔهح اٌطاهز 

اٌحذاد طالُت 
23285898

2013



ِذوز08862644اٌىوًُِحّذ هُىً
طزَك اٌعُٓ وٍُ 

 ِزوش بٓ 6
22300378

ِذوز09370022اٌّبزونوائً
ٔهح خالي حذادة 

اٌّهذَت
27367248

ِذوز09412151عبذ اٌحفُظِخٍىف
ٔهح بٓ اٌدشار 

اٌثأٍ اٌّهذَت 
20196892

ِذوز08835286ِمٍٕرشذٌ
طزَك ِٕشي 

 6,5شاوز وٍُ 
24294107

ِذوز08881767اٌّصّىدٌَىطف
طزَك االفزاْ 

 صفالض 9وٍُ 
21973196

ِذوز08898342إٌّدتحّىدة اطاِت
طزَك اٌّهذَت وٍُ 

  صفالض 4,5
21273506

ِذوز08876514ِعًٍراطُ
طزَك اٌعُٓ وٍُ  

3022 صفالض 6
20768923

ِذوز08842578إٌفاحٍاٌدُالٍٔ
طزَك اٌّطار وٍُ 

 صفالض حٍ 8
ــــــــــــ

ِؤٔث08889718اٌزلُكإَاص
طزَك لزِذة وٍُ 

 سٔمت بٓ طعُذ 1
74440296

ِؤٔث08838598اٌصعذاوٌهُبت
حٍ اٌحبُب حمظُُ 

 109ٔصز رلُ 
20835029

ِذوز08873156اٌظّاوٌأَّٓ
طزَك اٌعُٓ وٍُ 

3042 صفالض 6
21140159

ِذوز08882159اٌطزابٍظٍِحّذ
طالُت اٌشَج 

اٌظذرة صفالض 
ـــــــــــــ

ِذوز08893587سغذاْأَّٓ
طالُت اٌذاَز وٍُ 

3011 صفالض 7
27077027



االداسة انعبيت نهذساعبث انخكُىنىجٍت: انجبيعت 

انًعهذ انعبنً نهذساعبث انخكُىنىجٍت بصفبقظ: انًؤعغت 

اإلجبصة انخطبٍقٍت  فً  انهُذعت انًٍكبٍَكٍت: انشهبدة 

انبُبء انًعذًَ:  االخخصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يزكش08878564عببطسبٍع
طشٌق عٍذي 

 10يُصىس كهى 
20603912

يزكش08847766عبذ انكبفًيحًذ
طشٌق االفشاٌ 

 صفبقظ 3كهى 
23191383

يزكش08874646عبٍذششٌف
طشٌق حىَظ كهى 

 عبقٍت انضٌج 7
22406450

يزكش08864669عبٍذةوعٍى
طريق تونس كلم 

 ساقية الزيت 10
23165387

يزكش08883701عبيشأششف
 3حي البحري 

 منزل 2138نهج 
23511799

يزكش08784876انبحشيفٍصم
طريق قابس كلم 

 صفاقس 19
24871983

يزكش08878237بهغٍثعًش
عبقٍت انضٌج واد 

انقشاوة صفبقظ
24034421

يزكش08849713بٍ بهقبعىبهقبعى
بئش عهً بٍ خهٍفت 

3040صفبقظ 
22189844

يزكش08897944بٍ حًٍذةببعى
طشٌق انعٍٍ كهى 

3042 صفبقظ 6
21488515

يزكش08893415بٍ حغٍيحًىد
حً انغعبدة َهج 

بىٌ انًحشط 
21321957

يزكش08883908بٍ ٌىعفيحًذ
طشٌق انقبئذ يحًذ 

 صفبقظ 1,5كهى 
20105561

يزكش08883364بحٍشيوائم
شبسع يجٍذة 

بىنٍهت َهج 
25074175

يزكش08877702بىعضٌضيشاد
طشٌق انغهطٍُت 

 صفبقظ 5,5كهى 
20541498

يزكش08801385بىغشٌىيحًذ سابح
 يبي 12َهج 

 92 عذد 1964
25054405

يزكش08860460بىهاللخبنذ
طشٌق االفشاٌ 

 يشكض 2,5كهى 
21673646

يزكش08855746بىصوٌخٍُتفبكش
صفبقظ انحُشت 

دخبٌ انطهبهشة 
23535364

يزكش08869766شعببٌحغٍ
عبقٍت انذائش كهى 

 صفبقظ 6,5
22685894

يزكش08895530دسٌشةعبذ انعضٌض
طشٌق قببظ كهى 

 حً انًعض 7
20912562

يزكش08894077دسٌشةٌبعٍٍ
طشٌق يُضل 

 7,5شبكش كهى 
22741808

يزكش08832825انفشجبويعًٍش
طشٌق قببظ كهى 

 صَقت يٍالد 8
41183358

2013



يزكش08840914انغشبًبذس
طشٌق حٍُىس كهى 

 257 َهج 1,5
20247430

يزكش08888156قىٌعتسايً
طشٌق انغهطٍُت 

 صفبقظ 5كهى 
21378596

يزكش08858480انحهٍىيَعٍى
حً انُىس َهج 

 37 عذد 1012
52739522

يزكش08878118انحبيًأحًذ
طشٌق عكشة كهى 

 صفبقظ 1,5
21237628

يزكش08798364هشابًحٍذس
 يُضل 2160َهج 

 حً 1عذد 
21166034

يؤَث08899983انحصبٌشيعهٍش
طشٌق انًهذٌت كهى 

 صفبقظ 5,5
26469026

يزكش08895272جببشأحًذ عبذ انعضٌض
طشٌق انًطبس كهى 

3001 صفبقظ 4
55121498

يزكش08845152انجشاٌتأحًذ
صفبقظ طشٌق 

7,5قشيذة كهى 
53482474

يزكش08860981انجالنًأحًذ
انشيهت قشقُت 

 صفبقظ3070
28721923

يزكش08898861انجشبًحغٍ
طشٌق قببظ كهى 

3083 صفبقظ 7
21834851

يزكش08875985انقاللهٍثى
طشٌق حىَظ كهى 

 صَقت انشٍخ 5,5
24375846

يزكش08845948انكشىأششف
طشٌق االفشاٌ 

 صفبقظ 6,5كهى 
22429442

يزكش08880952انخشاطيجذي
طشٌق انًطبس كهى 

 صفبقظ3,5
22817935

يزكش08821107انهحٍبًَبالل
طشٌق قشيذة كهى 

3000 صفبقظ 7
22733635

يزكش08847985انهىاحًغبصي
طشٌق انغهطٍُت 

 صفبقظ 6كهى 
74887304

يزكش08897188انًصًىدييحًذ اكشو
شبسع انجضائش 

3000صفبقظ 
23921355

يزكش08867896انًٍُفونٍذ
طشٌق قشيذة كهى 

 صفبقظ 3,5
26089532

يزكش08850655يعهىيحًذ
عبقٍت انضٌج 

3021صفبقظ 
ـــــــــــــ

يزكش08861120يعهىعًش
طشٌق حىَظ كهى 

 صَقت االراعت 2,5
21236502

يزكش08825297أوالد حًذصبنح
صبنح اوالد حًذ 

3040صفبقظ 
97525197

يزكش08864932انشفٍفًيحًذ
طشٌق قببظ كهى 

 قشقىس 19
21017694

يزكش08843592عىٌغًصٌبد
حً انحبٍب َهج 

 يُضل عذد 2118
23394966

يزكش08876275واسدِأحًذ
طشٌق قببظ كهى 

 حً طٍُت 9
ـــــــــ

يزكش08848947ٌىعفًسشٍذ
طشٌق قببظ كهى 

 صَقت يٍالد 8
23320914

يزكش08844026انضَبحًحغٍٍ
طشٌق حٍُىس كهى 

 بىجشبىع 36
21679776



االداسج انعايح نهذساساخ انتكُٕنٕجيح: انجايعح 

انًعٓذ انعاني نهذساساخ انتكُٕنٕجيح تصفالس: انًؤسسح 

اإلجاصج انتطثيميح  في  انُٓذسح انًيكاَيكيح: انشٓادج 

انثُاء ٔانصُاعح انًيكاَيكيح:  االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يزكش08886231عثذ انذائىتالل
طشيك تَٕس كهى 

 صَمح االراعح 2,5
21433464

يزكش08898683عثذ انكافيادًذ
طشيك االفشاٌ 

 صفالس 1,5كهى 
26603941

يزكش08845110عثيذِأسايح
طريق تونس كلم 

 ساقية الزيت 10
25020785

يؤَث08897829انعًٕسيسذش
شاسع ات20ٍ  

 انششيك ساليح
21749368

يزكش08880793انعياديْيثى
تٕجشتٕع 

3043صفالس 
ـــــــــــ

يزكش08880565تكاسيٓذي
طشيك تَٕس كهى 

 يشكض 4
20764095

يزكش08839661تانيياسيٍ
طشيك انًٓذيح كهى 

 يشكض كعُيش 4
23069240

يزكش08855561تشن اهللدًذي
َٓج دٌُٕ سلى 

 سٔاق تشن 15
24726213

يؤَث08898544تهعجيشيى
طشيك تَٕس كهى 

 يشكض انهجًي 4
21612755

يزكش08879319تٍ دًيذجعًش
شاسع شاكش َٓج 

سيذي خهيفح 
21329338

يزكش08872834تٍ جًاعّيذًذ يٓذي
طشيك االفشاٌ 

 صَمح 2,5كهى 
22365699

يؤَث08877843تٍ نطيفأسًاء
طشيك انًطاس كهى 

 يشكض ليشاط 6
25340632

يزكش08893606تٍ يٕسفعهي
طشيك لشيذج كهى 

 صفالس13,5
20511131

يزكش11000984تُعًيشجأسايح
طشيك االفشاٌ 

 صفالس 6كهى 
24522022

يؤَث08861264تٍ عشبسايي
طشيك تٕصياٌ 

لشيذج صفالس
74370531

يزكش08895395تٕغشيشجفشداخ
انجشٔانح 

 3050انصخيشج 
23812029

يزكش08874084تٕصشصاسصياد
طشيك لشيذج كهى 

 عُذ انعطاس 5,5
22033661

يزكش08854556شعثاٌدساٌ
طشيك انًطاس كهى 

 دي انثذشي 4,5
21053644

يزكش08877561انشعشيسايي
طشيك انًطاس كهى 

 انذاجة 9
21711758

يزكش08899120ديكداتى
طشيك انًطاس كهى 

 انذاجة 9
22133208

2013



يزكش08896681ديكيذًذ
طشيك انعيٍ كهى 

 يشكض عهٕنٕ 8,5
21842144

يزكش08832856دستالعًش
طشيك االفشاٌ 

 صفالس5,5كهى 
20577377

يزكش08856876دسيشجادًذ
طشيك انًٓذيح كهى 

 يشكض كعُيش 4
24086549

يزكش08840796انفخفاردساو
لشيذج تٕصياٌ 

َٓج اتٕ انماسى 
21138008

يزكش08876125انفخفاريذًذ
18شاسع 52  

 جاَفي صفالس
21140195

يزكش08853335انفشيخحياسيٍ
طشيك انمائذ يذًذ 

 لاصح 4,5كهى 
21436399

يزكش08874903انمشلٕسيْشاو
طشيك يُضل 

 7شاكش كهى 
21245567

يزكش08824020غشتالطّ يذًذ
طشيك انعيٍ كهى 

 صفالس5,5
22411241

يزكش08890581ليذاسجعًش
طشيك تُيٕس كهى 

 صَمح انسذسج 5,5
21863973

يؤَث11002063انذذاديشيى
طشيك سيذي 

  12يُصٕس كهى 
21301547

يؤَث08881811انذًايييسشِ
طشيك انعيٍ كهى 

 صفالس 3,5
20907748

يزكش11001788انذطيطيشاد
انعٕادَح يُضل 

شاكش صفالس
27979989

يزكش08877461انذثيةٔنيذ
طشيك سكشج كهى 

 صَمح تمسيى 4,5
22693060

يزكش08898057انجهٕنيَاجخ
طشيك تُيٕس صَمح 

 3041انًكتة 
27778618

يزكش08897980انجًمأدًذ
طشيك لشيذج كهى 

3032 صفالس 2
20084595

يزكش08895263كًٌٕتالل
طشيك انًذاسصج  

دي انذثية َٓج 
24208846

يؤَث08862053خهيفاسالو
طشيك انًذاسصج 

دي انذثية جُاٌ 
23570703

يزكش11004134انهٕاتيأششف
طشيك لشيذج كهى 

 صفالس 5,5
22976380

يزكش08834144انهٕاتيادًذ
طشيك انًٓذيح كهى 

 َٓج يٓذي 5,5
28065134

يزكش08886103انًجادييذشص
دي انثذشي َٓج 

غضج يكتثح غساٌ 
22223816

يزكش08860619انًصًٕديياصٌ
طشيك انًٓذيح 

لصاص انذفاسج 
50668773

يزكش08877609انًٓيشييذًذ انذثية
طشيك انًذاسصج 

 لشب 2,5كهى 
20320618

يؤَث08845078يطيشأيصثاح
طشيك لشيذج كهى 

 دي انذشيح 9
22580351

يزكش08862263انشليكدًذي
طشيك االفشاٌ 

 صفالس 5كهى 
29300123

يزكش08877901انسًيشيادًذ
طشيك انًٓذيح كهى 

 صفالس 2,5

24377628-

22651223

يؤَث11001978انتَٕسييالن
طشيك انًٓذيح كهى 

3054 صفالس 9

20225621-

21396257

يزكش08898682انطشاتهسيعثذ انذك
طشيك انعيٍ كهى 

 صفالس1,5
24854319

يزكش08899910انطشاتهسييذًذ
شاسع يجيذج 

تٕنيهح صفالس
22279591



يزكش08899192انتشيكيادًذ
طشيك انًٓذيح كهى 

3011 صفالس 5
24964889

يزكش08874643انتشيكيسهيى
شاسع يختاس 

انضيادي ساليح 
24249493

يزكش08862800انتشكيعًش
20897231ـــــــــــ

يؤَث08874479صايشيفاطًّ
طشيك لاتس كهى 

 دي انتٕتح عذد 7
21631203

يزكش08876627انضغميذًذ طّ
طشيك االفشاٌ 

 صفالس3كهى 
25394580

يزكش08875884انضٔاسييذًذ ياسيٍ
طشيك انًٓذيح كهى 

 20 َٓج 7
22966476

يزكش08891018صسيذجْاَي
طشيك انًٓذيح كهى 

 صفالس 2,5
22559079



االداسح انعبيخ نهذساعبد انزكُٕنٕجٍخ: انجبيعخ 

انًعٓذ انعبنً نهذساعبد انزكُٕنٕجٍخ ثصفبلظ: انًؤعغخ 

اإلجبصح انزطجٍمٍخ  فً  انُٓذعخ انًٍكبٍَكٍخ: انؾٓبدح 

انصٍبَخ انصُبعٍخ:  االخزصبؿ 

 اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

يزكش08897287عجذيٕالِأكشو
عبلٍخ انضٌذ دً 

االَظ صفبلظ 
22220483

يزكش08895685عجذ انًمصٕديٓذي
طشٌك انمبئذ يذًذ 

 َٓج 1,5كهى 
21672006

يزكش08848040انعٍبديادًذ
طريق المهدية كلم 

 مركز 8,5
52910824

يزكش08885757انجكٕػأدًذ
طريق قرمدة كلم 

3012 صفاقس 9
20733165

يزكش08867084ثٍ عًبسأدًذ
22668100 اوت5شارع 

يزكش08899340ثٍ صبنخعجذ انمبدس
طريق قرمدة  

مركز العيادي كلم 
50350537

يزكش11000613ثٍ صبنخثالل
طشٌك رٍُٕس كهى 

3001 صفبلظ 4
20538315

يزكش08894897ثٍ عبنىخهٍم
طشٌك رٍُٕس كهى 

 صفبلظ 5,5
20430047

يزكش08895768ثٍ صاٌذَصش انذٌٍ
دً انذجٍت َٓج 

 11 عذد 2134
20774881

يزكش08883222ثُعًبسِيعض
طشٌك لبثظ كهى 

 لشلٕس 10
23812226

يؤَث08881272ثٕؽعبنخأيم
طشٌك لشيذح كهى 

 عٍذي عجبط 3,5
52330567

يزكش08895533ثٕكذٍهًأًٌٍ
طشٌك لبثظ كهى 

 صفبلظ 7,5
21469357

يزكش11001385ثٕصشصبسيذًذ
طشٌك رٍُٕس كهى 

 ثشٌذ انؾٍذٍخ 5
25127437

يزكش08862085انؾجٕحادًذ
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

3011 صفبلظ 5
20996455

يزكش08881877ؽشف انذٌٍيذًٕد
طشٌك رٍُٕس كهى 

 َٓج عجذ انغالو 6
22340469

يزكش08898306انؾفًفبسط
طشٌك انعٍٍ كهى 

 عًبسح 1,5
20688419

يزكش07740009ؽشيٍطًيُعى
انكجبسح َصش اهلل 

3171انمٍشٔاٌ 
23425395

يزكش11000778ؽهٕقسْبو
طشٌك رَٕظ صَمخ 

 2,5انؾٍؾًخ كهى 
23133631

يزكش08820606رٌٔتيذًذ يصطفى
طشٌك عٍذي 

 8,5يُصٕس كهى 
22380556

يزكش08860061انغبفًٔجٍّ
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صَمخ انضغم 6,5
20028050

يزكش11001313انفشٌبًَٔعبو
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ 4,5كهى 
22614281

يزكش08885621انغشٌبًَدًذي
طشٌك انعٍٍ كهى 

3000 صفبلظ 8
22910748

2013



يزكش08825380غشط اهلليٓذي
طشٌك انًذبسصح 

 رمغٍى 3,5كهى 
74275752

يزكش08898265غشط اهللسايً
دً انغًبس 

انجُٕثً يُطمخ 
24158299

يزكش08872896انغشاةاعًبعٍم
طشٌك انًذبسصح 

 دً انذجٍت 4كهى 
20044970

يزكش08861942انمشيبصييذًذ
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ8كهى 
22027044

يزكش08875984لٍذاسحٔائم
طشٌك انغهطٍُخ 

 صَمخ 7كهى 
55717610

يزكش08887405انذضشيغٍث
طشٌك انًطبس كهى 

3038 صفبلظ 6

74072764-

22106789

يزكش08888245انذكًًَٕٔنٍذ
طشٌك لشيذح كهى 

 صفبلظ2,5
22502185

يزكش08895360دًذاٌيذًذ عهً
طشٌك لبثظ كهى 

 دً انًعض 7,5
24149893

يزكش08883484دشٌضٍْثى
طشٌك عكشح كهى 

 صفبلظ4
21220411

يزكش09408177دزٍذيذًذ أدًذ
أالد عجذ اهلل 

يهٕنؼ انًٓذٌخ 
23974361

يزكش08861598إعًبعٍـــمخهٍــم
انهٕصح ججٍُبَخ 

إلبيخ )صفبلظ 
22491856

يزكش08877683انجالنًٔنٍذ
انشيهخ لشلُخ 

3070
26134092

يزكش08894446انجشثًيجذي
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صَمخ عٍذي 5,5
21183256

يؤَث08879200جشادٔفبء
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

3002 صفبلظ 3
20743911

يزكش08893153انمبدسيأًٌٍ
طشٌك انغهطٍُخ 

 عًبسح 3كهى 
22163950

يزكش08893096كًٌٕعهًبٌ
ؽبسع انًُجً 

عهٍى َٓج اثٍ 
22836110

يزكش11001448كًٌٕانطبْش
طشٌك رَٕظ كهى 

 َٓج 1,5
23859447

يزكش11000686انخشاطساعى
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفبلظ6,5
97267776

يزكش08894952انخشاطصٌبد
طشٌك لشيذح كهى 

 صفبلظ2,5
21140120

يزكش08894921كشٌذَغشٌٍ
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ 8كهى 
24298361

يزكش08881479لطبطخيذًذ
دً انضٌزَٕخ 

  1 ؽمخ 9عًبسح 
25476364

يزكش08898203انعزاسيذًذ
طشٌك انعٍٍ كهى 

3042 صفبلظ 7
20463644

يزكش08874075انٕكٍمعًش
طشٌك رَٕظ كهى 

 يشكض انغذسح 9
20775259

يزكش08883658يعهٕلفبئض
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

  صفبلظ 3
24483099

يزكش08877891يعطشؽٓبة
طشٌك رَٕظ كهى 

 صَمخ انكشاي 4
22308440

يزكش08827903يجذٔةدًضح
طشٌك انًذبسصح 

 عًبسح 0,7كهى 
20047080

يزكش08879734انًخهٕفًصبثش
طشٌك لبثظ كهى 

3080 صفبلظ 7
25951848

يزكش08773057انًكًعصبو
طشٌك لشيذح 

يشكض عذٌُٕ 
97017455



يزكش08813749انًضغًُغبصي
طشٌك رٍُٕس كهى 

 انؾٍذٍخ 6
20076008

يزكش08883326انًٍُفٍْثى
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفبلظ 7,5
24637114

يزكش08826809انًغهًبًَيذًذ
طشٌك عكشح كهى 

 انضَمخ 2,5
25254800

يزكش09390018انُفبرًفخش انذٌٍ
انٍُٓبد يهٕنؼ 

5114انًٓذٌخ 
24186870

يزكش08877519انُبصشييذًذ
طشٌك انعٍٍ كهى 

 انعبنٍخ ؿ 2,5
53358447

يزكش08885486انٍُفشاعبيّ
طشٌك عٍذي 

 7يُصٕس كهى 
24960846

يزكش08898067انشلٍكيذًذ أًٌٍ
طشٌك يُضل 

 0,5ؽبكش كهى 
24200265

يزكش08878241انصبفًانٓبدي
طشٌك رَٕظ 

عبلٍخ انضٌذ 
25211648

يزكش08895773انشلٍكصفٕاٌ
َمطخ انؾفبس 

3044صفبلظ 
23322378

يزكش08898325صبنخيذًذ
ثئش صبنخ انذُؾخ 

3033صفبلظ 
ــــــــــ

يزكش08895003عبعًعًٍش
دً انذجٍت دً 

انًُضِ يُضل عذد 
74677307

يؤَث08875740عبعًيٕاْت
طشٌك يُضل 

 1,5ؽبكش كهى 
20994636

يؤَث08897202انغاليًفبطًخ
طشٌك رَٕظ كهى 

 لصبؿ رٍُٕس 4
24153777

يزكش08899862عٓمٌبعٍٍ
طشٌك يُضل 

 9ؽبكش كهى 
20129060

يزكش08870797عهطبًَأٍَظ
عٍذي يُصٕس 

 دً عذد 12كهى 
23751137

يزكش08850691انطشٌمًغبَى
طشٌك يُضل 

 4,5ؽبكش كهى 
74266484

يزكش08894896انطشٌمًيذًذ ٍْثى
20231295ـــــــــــ

يؤَث08898730صكشيَٕس
طشٌك انغهطٍُخ 

 صَمخ 4كهى 
23966998



االدازة العاهت للدزاساث التكٌىلىجيت: الجاهعت 

الوعهد العالي للدزاساث التكٌىلىجيت بصفاقس: الوؤسست 

اإلجاشة التطبيقيت في إدازة األعوال : الشهادة 

قيادة هشازيع الجىدة: بٌاء هشتسك :  االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

هؤًث00987416العباسيهسين
ًهج غسًاطت12  

البستاى صفاقس
23023212

هؤًث08684465بي هحوىدابتسام
ًهج الٌىز السودة 

5100الوهديت 
22841252

هركس05933627دباغيحسي
 2والي عدد 

وذزف قابس 
24833246

هؤًث09202873حاجيًىال
سيدي بىشيد 

9170
24683038

هؤًث08185250الهواهيفدوي
طريق منسل 

 1شاكر كلم 
21045168

هركس08671537حوىدةوليد
المعاطي القبليت 

معتمديت شربان 
40139456

هركس08854530جدزهحود
طريق سيدي 

 6منصور كلم 
22870486

هركس08804905القلسيهجدي
طريق تنيور كلم 

 زنقت السدرة 5,5
22448702

هركس05904095هاديعبد اهلل
 2والي عدد 

وذرف قابس 
28091606

هؤًث06544188تسابًجاة
18ًهج 119  

جاًفي تطاويي
97821316

هؤًث04900632الىًاسيشهلت
ًهج فلسطيي عدد 

 قبلي حي اوالد 4
26193989

هؤًث09375106شيدهسين
ًهج الوكٌيي 

 الجن5160
53645607

2013



االدازج انعامح نهدزاظاخ انتكىىنىخيح: اندامعح 

انمعهد انعاني نهدزاظاخ انتكىىنىخيح تصفالط: انمؤظعح 

اإلخاشج انتطثيميح  في  هىدظح األظانية: انشهادج 

معاندح وتثميه انىفاياخ : انثىاء انمشتسن :  االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

مركس05394454تكازوضال
عمازج االوطاللح 

حي انثحسي 
24058092

مؤوث04896373تىعسفحفاطمح
حي انصهىز 

انمهعح دوش لثهي 
27363121

مؤوث08655356شعثانخيهان
انغضاتىح حي 

انعكامىح انمهديح 
21312469

مؤوث05929553انشسيفظىيح
 6020انحامح 

وهح اته شيدون 
94312057

مؤوث08816011انشحىميعيادج
عيبدة الشحىمي 

الحبج قبسم منزل 
40397768

مؤوث08824987انفميظهيس
طريق قببس كلم 

 محطة 6,5
22155032

مركس08571287لاظمياتساهيم
مركز 

بيىتكنىلىجيب 
40943901

مؤوث08822766حامدحياج
حي المنزل بئر 

علي به خليفة 
20549366

مؤوث06551951خعثسامىح
حي المهرجبن 

تطبويه الشمبلية  
26886743

مؤوث09152759خسيداخامىح
حي انشثاب مىىتح 

تىوط مىصل عدد 
55135409

مركس05317323انىكيمظهيم
طسيك انمهديح كهم 

 حي األمم  4
22042754

مؤوث04896560مصدقشيىة
تشسي ظىق االحد 

4231لثهي 
97501783

مركس04889302انسطيمونيد
وهح لسطاج حي6  

 اوالد يعمىب لثهي
41232626

مؤوث07544179انععداويصاتسج
95254151ـــــــــــــــــــــ

مؤوث05931836ظالمحايمان
وهح انمدض 

وذزف لاتط 

41174847-

27273844

2013



االداسح الؼبهخ للذساعبد الزىٌىلىخُخ: الدبهؼخ 

الوؼهذ الؼبلٍ للذساعبد الزىٌىلىخُخ ثصفبلظ: الوؤعغخ 

اإلخبصح الزطجُمُخ  فٍ  الهٌذعخ الوذًُخ: الؾهبدح 

الجٌبء: االخزصبؿ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

ذكر )االجتماعي 

(أوثى/

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

06916647ػجذ اهللًهبي
هزوش

ًهح المذط عُذٌ 

ثٌىس الوىٌُي 
24926070

08894402ػجُذاحوذ
هزوش

ؽبسع308  

 الحشَخ عبلُخ
50388123

08894990ػجُذغبَخ
هؤًث

طريق المهدية كلم 

 زنقة المكور  4
74259034

08875635ػجُذهُثن
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

 عبلُخ الذاَش 8
22922062

08879863ػجؼىةأعبهخ
هزوش

طريق تونس كلم 

 زنقة اللومي 2
22810580

08897190ػؾُؼهصطفً أهُي
هزوش

طريق تنيور كلم 

 صفاقس3
20441470

08859209ػؾُؼًضاس
هزوش

طريق محارزة 

3026صفاقس 
23910697

08884255الوظفشػجذ الخالق
هزوش

طريق تونس كلم 

 صفاقس 3,5
20249266

08898463ػوُؼهشَن
هؤًث

طريق المهدية 

شارع الرشاد كلم 
22952495

08863104الؼوىسٌههً
هؤًث

طشَك عىشح ولن 

3029 صفبلظ 4
22844588

08847225ػطُخهشوح
هؤًث

طشَك عُذٌ 

 0,5هٌصىس ولن 
22553946

08898543الؼُبدٌسحبة
هؤًث

طشَك رىًظ ولن 

 هشوض 8,5
21823315

08866661الجىىػًبظن
هزوش

طشَك الؼُي ولن 

 هشوض هؼلً 6,5
20034941

08896674ثشن اهللهشاد
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

3022 صفبلظ 6
20187150

09403374ثبلحبجغغبى
هزوش

ؽبسع الحجُت 

ثىسلُجخ هٌضي 
20592098

12617502الجلُلٍصٌَت
هؤًث

عجُطلخ المصشَي 

1250
22170012

09410727ثي ػضَضحخوُلخ
هؤًث

ؽبسع الحجُت 

ثىسلُجخ لصىس 
21788897

08870116ثي اثشاهُنخهبد
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

 ًهح هحوذ 6
20480326

09413527ثي الغشدحوضح
هزوش

وشوش هحطخ 

ثىهشداط الوهذَخ 
27746332

08747158ثي هخلىفغغبى
هزوش

ًهح األخىح13  

 خضًذاس ثبسدو
20965687

2013



09407380ثي هجبسنهحوذ
هزوش

ؽبسع فشحبد 

حؾبد عُذٌ 
94007066

08895896ثي ػثوبىهخزبس
هزوش

طشَك لبثظ ولن 

 ػذد 2 طٌُخ 9
20817737

09410729ثي سهضبىخلىد
هؤًث

طشَك علمطخ 

الوهذَخ لصىس 
27221240

08899657ثي صبلحإحغبى
هؤًث

طشَك لشهذح ولن 

 الؼىاثذ 12,5
41108122

08882738الجشًٍهحوذ
هزوش

طشَك رٌُىس ولن 

 الؾُحُخ 6,5
21542610

11000590ثىلطبَخػوش
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

 ؽبسع هحوذ 9,5
24243696

08899686ثىصشصبسهلىخ
هؤًث

طشَك الؼُي ولن 

 هشوض لشَؼخ 1,5
23949868

08886491الؾىَخأحوذ
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

3021 صفبلظ 8
23751906

11001806ؽطىسوالُبط
هزوش

طشَك الوهذَخ 

لصبؿ الحفبسح 
ــــــــــــ

11000938روَجٍاٌَبط
هؤًث

طشَك الوطبس ولن 

 ًهح ػذد 4
26251309

08897242الجحُشٌعبسح
هؤًث

ًهح االهبم 

عحٌىى خجٌُبًخ 
21327542

11006086الؼؼفشاط
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

 هشوض وؼٌُؼ 4
21063435

08861320الؼؼحوذٌ
هزوش

طشَك لبثظ ولن 

 صفبلظ0,5
21181127

11004896الؼؼهحوذ االهُي
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

 وؼٌُؼ 4
23569165

08860721اللىهٍأهُش
هزوش

طشَك الغلطٌُخ 

 صفبلظ4ولن 
23133321

08899832اللىصاثشاهُن
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

 هشوض عحٌىى 7
23899829

08886931الطشاثلغٍسهضٌ
هزوش

طشَك الغلطٌُخ 

 صفبلظ 4ولن 
97751320

11001009الزىهٍالؼشوعُخ
هؤًث

الصخُشح صفبلظ 

3050
21523076

06868570الضٌَخهٌصىس
هزوش

ًهح ػلٍ ثلهىاى 

 5050الوىٌُي 
20378740

08895223الفمٍغبدح
هؤًث

طشَك الوهذَخ ولن 

 صفبلظ 3,5
25529131

08880545الفشَبًٍػبدي
ــــــــــــؽبسع الوٌدٍ علُنهزوش

08894391الفشَخخاًزصبس
هؤًث

طشَك رىًظ ولن 

 عبلُخ الضَذ 7
21078444

08849924المشلىسٌهحوذ أعبهخ
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

3011 صفبلظ 7
23902198

08863268الغشثٍساؽذ
هزوش

طشَك الؼُي ولن 

3042 صفبلظ 6
22760549

08856812الغشثٍَبعُي
هزوش

طشَك لبثظ ولن 

 صًمخ هُالد 8
ـــــــــــــــ

08896929غشثبيػصبم
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

 صفبلظ 3,5
25121249

08897158لشاخخولُذ
هزوش

الوذٌَخ الؼزُمخ 

3070صفبلظ 
25053408

08843604لُذاسحأًظ
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

 عبلُخ الذاَش 7
26454464



08894237الحؾُؾخفهوٍ
هزوش

ًهح أثى المبعن17  

 الؾبثٍ ػوبسح
22308453

09294119حوذححُبح
هؤًث

عىعخ ًهح صٌَت 

الزُدبًُخ هٌضي 
22907931

08877265الحوبهٍػوبد
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

 صفبلظ3031 4
21115893

08897100حغيهبخش
هؤًث

طشَك لبثظ ولن 

 صفبلظ7,5
22963170

08891030الحجُّتحوذٌ
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

3031 صفبلظ 4
20738428

08834204الحذَدٍهُثن
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

3011 صفبلظ 6
27657431

06898012الهاللٍأَىة
هزوش

ًهح الُوي12  

 الوىٌُي الوٌغزُش
28199100

09404592حٌُيػجذ الىشَن
هزوش

حٍ االهبط6  

 الشؽبسؽخ الوهذَخ
27568301

08889343الحٌبٌَُهعلُن
هزوش

الغشَجخ صفبلظ 

3034
26180414

11856187خشودٌهشوح
هزوش

ًهح الشاص11ٌ  

 حفىص المُشواى
27451636

11003604خجٌىًٍأهبًٍ
هؤًث

طشَك عىشح ولن 

 ًهح ثٌغالداػ 4
26464473

08859652خالصٍهحفىظ
هزوش

طشَك لبثظ ولن 

 الزىرخ صفبلظ 7
74674310

08857155الدشَجٍاثشاهُن
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

3012 صفبلظ 8
50838383

08894025الماليساعن
هزوش

عبلُخ الضَذ 

صفبلظ ؽبسع 
24033786

08898036الماليهشَن
هؤًث

طشَك رٌُىس ولن 

 الؾُحُخ 7
28820209

08892767الىشاٌغغبى
هزوش

طشَك الغلطٌُخ 

 صفبلظ 4,5ولن 
21722612

08858485المغٌطٌٍُسحبة
هؤًث

طشَك لشهذح ولن 

 لصبؿ 7
25332138

08897978الىغُجٍأحوذ
هزوش

طشَك هٌضي 

 0,5ؽبوش ولن 
20717795

08898336اللدوٍاٌَبط
هؤًث

طشَك الغلطٌُخ 

 صًمخ 6ولن 
20933237

09408685االصػشاهُي
هزوش

ًهح اثى المبعن 

الؾبثٍ عُذٌ 
23212710

09285813لٌذحهشَن
هؤًث

455ًهح 20  

وذَخ هبله عىعخ
20745353

11001297الوؼلىيهحوىد
هزوش

لشهذح لصبؿ 

 صفبلظ5ًوشح 
21784118

11001178هحفىظخذَدخ
هؤًث

طشَك عىشح ولن 

 2 رمغُن الغالم 4
22667774

08846483الوحشصٍصجشٌ
هزوش

طشَك الغلطٌُخ 

 ًهح االهبم 6ولن 
74886150

08862234همذَؼوعُن
هزوش

طشَك عُذٌ 

 4هٌصىس ولن 
21279197

08897072هالنههذٌ
هزوش

طشَك الؼُي ولن 

 20 ؽبسع 6
25053840

08880954هجبسنهحوذ
هزوش

ًهح الدضائش 

ػوبسح ػجُذ 
25059529

11000555الوزَىةهحوذ
هزوش

طشَك رٌُىس ولن 

 صفبلظ 5,5
24444369



08880803الوىىسأًظ
هؤًث

ؽبسع الشؽبد ولن 

 عبلُخ الذاَش 8
28778785

08845712الوٌدخػلٍ
هزوش

طشَك رىًظ ولن 

 حٍ االًظ 10
28402105

08869439الوٌدخهحوذ الحجُت
هزوش

طشَك الوهذَخ ولن 

3011 صفبلظ 5
21330769

08841638هؼلًهؾبم
هزوش

طشَك هٌضي 

 ًهح 5ؽبوش ولن 
22907945

08898207هؼلًصَبد
هزوش

طشَك هٌضي 

 5,5ؽبوش ولن 
ــــــــــــ

08897604هحوذأحوذ
هزوش

الغشَجخ صفبلظ 

3034
ـــــــــــــــ

09409990الٌبصشأًُظ
هزوش

الوؾبالد الدن 

5160الوهذَخ 
25869472

12615744الٌصشاوًٌضَهخ
هؤًث

المٌخ عجُطلخ 

1250المصشَي 
26368700

07181137وًبعٍهٌذح
هؤًث

حٍ الىشوم 

هشًبق ثي ػشوط 
20305054

08873873الشثبػٍسهضٌ
هزوش

ؽبسع خبلذ ثي 

 196الىلُذ ػذد 
27055149

08898444الشلُكهذي
هؤًث

ًهح اثي الومفغ 

 الوحشط 3060
ـــــــــــــــ

08894974الشلُكهحوذ
هزوش

طشَك هٌضي 

 2,5ؽبوش ولن 
23458258

11001991صبًصخحغبم
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

 صفبلظ 7,5
23849474

08881544الصىَؼٍهؼض
هزوش

طشَك لبثظ ولن 

 635 حٍ طٌُخ 9
22083840

08860020الثبثذفىشٌ
هزوش

طشَك الوحبسصح 

 صفبلظ1ولن 
22658339

14205295رلُلٍهشوي
هؤًث

ؽبسع الحجُت 

ثىسلُجخ ثئش 
40611164

08874064الزشوٍهبًٍ
هزوش

ؽبسع481  

 الحشَخ عبلُخ
23909519

08855206َؼُؼهحوذ ولُذ
هزوش

ًهح ثي سؽُك 

عبلُخ الضَذ 
22033637

09399516الضوالًٍبخٍ
هزوش

ًهح حغي 

ػبؽىساء 
25718699

08845167الضواسٌلُظ
هزوش

طشَك لشهذح ولن 

 صفبلظ 5,5
22765320
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