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االدارة انعايت نهدراساث انخكنىنىجُت: انجايعت 

انًعهد انعانٍ نهدراساث انخكنىنىجُت بػفاقس: انًؤسست 

اإلجازة انخطبُقُت  فٍ حقنُاث إدارة األعًال: انطهادة 

انخػرف انًحاسبٍ وانًانٍ: االخخػاظ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنث06210102ًعهٍانسُده

َخػم بانسُد 

رابح بن سعُد 
25190376

أنث07431815ًانبههىليرَى

ضارع انًنجٍ 

سهُى ساقُت انداَر 
23677448

ذكر08374799يعُطٍَىسف

دغىيس دقاش 

2261حىزر 
96997656

أنث08812493ًرحُىينً

طرَق انًهدَت كهى 

 ساقُت انداَر 7
23434238

أنث08834339ًعبد انكافٍأساور

طرَق انًهدَت كهى 

 نهج انُاسًُن 5
27601142

أنث08861735ًانهحايٍرَى

يغازة عهٍ َقع 

انًحرس غفاقس
26439368

أنث08874241ًبنج اننىرٌ انفقٍأيم

طرَق سُدٌ 

ينػىر غفاقس
505889443

أنث08878653ًداوداسالو

طرَق قريدة كهى 

3062 غفاقس 3
23329903

أنث08879029ًكسكاسرانُو

طرَق قريدة كهى 

3003 غفاقس 1
25465924

أنث08879041ًانعصيرَى

طرَق انًهدَت كهى 

55151216 ساقُت انداَر 8,5

أنث08879204ًانػانحٍوئاو

طرَق سُدٌ 

40119546 4ينػىر كهى 

أنث08879812ًانًػًىدٌيروي

طرَق انسهطنُت 

24025422 غفاقس5,5كهى 

ذكر09109137حايدنبُم

طرَق قابس كهى 

410095138371 يدنُن 2

أنث09226300ًعُـىنــٍرَــــى

انرقاب سُدٌ 

98759641بىزَد

ذكر09230584كدوســٍحايــد

رَحانت انرقاب 

96914069 سُدٌ 9170

ذكر09400874يحًىدبساو

انسىاسٍ انًهدَت 

514020421479

أنث09604921ًانعابددرغاف

نهج عهٍ بن14  

3040زَاد   23841201



االداسج انعايح نهذساعاخ انركُىنىخٍح: اندايعح 

انًعهذ انعانً نهذساعاخ انركُىنىخٍح تصفالظ: انًؤعغح 

اإلخاصج انرطثٍمٍح  فً  انهُذعح انًذٍَح: انشهادج 

انثُاء: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركش04572802تىصالذَىفم
يحطح انكشٌة 

عهٍاَح
26422694

ركش08621278انًُافكأيٍٍ
انًؤاَغح خشخٍظ 

 يذ4144ًٍَُ
24242798

ركش08696541لًشحغٍٍ
شبرع الحبيب 

بورقيبت نهج 
24513318

ركش08740412تاألصسقيحًذ
عًاسج انرشخً 

 1 طاتك 1شمح 
22784215

ركش08763470تُخهٍفحخانذ
بئر علي بن خليفت 

3040صفبقس 
25114540

ركش08803747تٍ شهٍذجعادل
نهج مجيدة بوليلت 

 منزل 4113نهج 
21349552

ركش08805279انصانحًيشعً
طريق قببس كلم 

 قرقور 19
27793843

ركش08809404تُعايشٌاعٍٍ
طريق قرمدة 

مركز سحنون كلم 
20959951

ركش08811374انطشٌمًونٍذ
نهج الطبهر 

الحداد سبقيت 
74858605

ركش08813594انخشاطإعًاعٍم
طشٌك االفشاٌ 

 صفالظ 8كهى 
22059172

ركش08814916انهذاسيحًذ عهً
انحشاَح انًحشط 

3060صفالظ 
21593599

ركش08818063كغكاطاعالو
طشٌك انغهطٍُح 

 حً 4,5كهى 
21458102

ركش08823251َداذفائض
طشٌك ذىَظ كهى 

 عالٍح انضٌد 8,5
21079900

ركش08826390تٍ حًذٍَاص
طشٌك ذٍُىس كهى 

 صفالظ 1,5
22494756

ركش08826427تىصٌذأحًذ
طشٌك لشيذج كهى 

 صفالظ8
23631041

ركش08833869فشحاخيحًذ
طشٌك يُضل 

 6,5شاكش كهى 
22177191

ركش08840970لٍذاسجٌغشي
شاسع يخراس 

انضٌادي عالٍح 
22805308

ركش08850563يثاسنيحًذ خًعح
اوالد تىعًٍش 

خثٍُاَح صفالظ 
99684273

ركش08864619عحاتـــىيحًـــىد
طشٌك لشيذج كهى 

3062 صفالظ 7

52235052-

20023328

ركش08865236تٍ عثذ اهللحغاو
طشٌك لشيذج كهى 

3022 صفالظ 5
21174365
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ركش08867603انشعشيحغاو
طشٌك لاتظ كهى 

 صفالظ 2,5
74246723

ركش08868911انهىصفادي
طشٌك عٍذي 

 5يُصىس كهى 
97056298

ركش08879547انثششاًَأَظ
شاسع انطٍة 

انًهٍشي َهح 
74856366

أَثى08879683انحًذييهى
انحىيح انششلٍح 

انعايشج صفالظ
98429141

ركش08879941لاعًًأَىس
انًحشط حً 

انغعادج صفالظ 
22319417

ركش08880588شاكشيحًذ تالل
طشٌك ذٍُىس كهى 

 صفالظ 5,5
21624142

ركش08880928انًطٍثعحايذ
طشٌك ذىَظ كهى 

 صفالظ 2,5
20757999

ركش08881535انهذاسفائض
طشٌك  األفشاٌ 

 صفالظ 1,5كهى 
22140241

ركش08882182انحكٍىيحًذ
طشٌك ذىَظ كهى 

 صفالظ4,5
21870862

ركش08882265تانًٌاعش
طشٌك انًحاسصج 

 صفالظ 4كهى 
74675455

أَثى08882723تىخهثاٌيشٌى
طشٌك األفشاٌ 

 صفالظ 6,5كهى 
24487612

أَثى08883488انصخشياترغاو
حً انحثٍة َهح 

 يُضل عذد 2072
21357764

ركش08886798انماتغًسضىاٌ
انغشٌثح صفالظ 

3034
24113872

ركش09233268َاصشيأحًذ
طشٌك عماسب 

صفالظ
26420454

ركش06908516تٍ فشجانصادق
َهح انثىسج 

5050انًُغرٍش 
25669039

ركش06912273خهٍفحانُىسي
َهح عهً تههىاٌ 

5050انًُغرٍش 
23687787

ركش08853359تشهحغاو
طشٌك انًهذٌح كهى 

 عالٍح انذائش 7
24606427

ركش08857248شطىسوطاسق
يشكض انغذسج 

عالٍح انضٌد كهى 
20060507

ركش08858809هًاًَسشاد
طشٌك لاتظ كهى 

 حً انُصش 6
20604350

ركش08859931انعدٍهًعثذ انعضٌض
طشٌك لاتظ كهى 

 حً انرىذح 7
24014627

ركش08861365انًصًىدييحًذ عهً
عالٍح انضٌد 

صفالظ
22458687

ركش08862909تىعضٌضيحًذ
طشٌك يُضل 

 4,5شاكش كهى 
22373758

ركش08863309لطاطحأًٌٍ
طشٌك يُضل 

 4,5شاكش كهى 
21936010

أَثى08863438انشلٍكهانه
طشٌك االفشاٌ 

 صفالظ 2,5كهى 
21551755

ركش08864055انطشٌمًحغاو
طشٌك لشيذج كهى 

3012 صفالظ 9
21099159

ركش08865814انفمًيهذي
طشٌك ذٍُىس كهى 

 صفالظ 3,5
21302311

ركش08874436تىنٍهحغغاٌ
طشٌك لشيذج كهى 

 صَمح عهً 5,5
22067113

ركش08875784يمًُسيضي
طشٌك عٍذي 

 4يُصىس كهى 
21022309



ركش08876050انًزٌىبفشاط لاعى
طشٌك ذىَظ كهى 

 عالٍح انضٌد 9
21060248

ركش08876666فرٍرًأششف
عالٍح انضٌد 

صفالظ طشٌك 
21862011

ركش08876820انصغٍششهاب
طشٌك انًحاسصج 

 حً 4,5كهى 
24015772

ركش08877589انضواسيعهًٍاٌ
طشٌك االفشاٌ 

 يشكض 4,5كهى 
20818180

ركش08878197حاخًحاذى
انحشٍشٍُح 

اندُىتٍح طشٌك 
21274028

أَثى08878277فدشٌحهاخش
طشٌك عٍذي 

 4,5يُصىس كهى 
28795341

أَثى08879473انعشيشٌى
طشٌك انًهذٌح كهى 

 يشكض تشح 5
23293085

أَثى08879486انعشيٍغاء

طشٌك انًهذٌح كهى 

58335036 شاسع َصش 8,5

ركش09301541تىعضٌضحٍضو

يغاكٍ انثشخٍٍ 

96951492 عىعح4015

ركش09375835شعثاٌأحًذ انعشتً

َهح اتٍ خهذوٌ 

20204749لصىس انغاف 

25902278انغىاعً انًهذٌحركش09379854تٍ حًىدجعثذاهلل

ركش09384230تٍ عهًأٌىب

أوالد عًش أوالد 

23468568انشايخ انًهذٌح 

ركش09388913تًُثشونأًٌٍ

انًحاسصج 

23767859اندُىتٍح هثٍشج 

ركش09390392خانذكًال

اوالد عًش اوالد 

22587707 5123انشايخ 

ركش09392545انعاٌثحعانى

حً انثغاذٍٍ 

20010230انشاتح انًهذٌح 

ركش09398257انًششلًصٌاد

َهح يحًذ انثُاًَ 

21665440لصىس انغاف 

ركش09399325عهًٍاٌشكشي

َهح اندايع انكثٍش 

24436279 5170تانشاتح 

ركش13407382اندهٍذيصذاو

شاسع انحثٍة 

21714673تىسلٍثح انشٌاض 



االدارح اٌعبِخ ٌٍذراضبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِعخ 

اٌّعٙذ اٌعبٌٟ ٌٍذراضبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثؿفبلص: اٌّؤضطخ 

اإلخبزح اٌزطج١م١خ  فٟ  إٌٙذضخ ا١ٌّىب١ٔى١خ: اٌػٙبدح 

اٌجٕبء ٚاٌؿٕبعخ ا١ٌّىب١ٔى١خ:  االخزؿبؼ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

رور08817326اٌعٛادٟٔغىرٞ
طر٠ك لرِذح وٍُ 

 زٟ اٌسر٠خ 9
25567497

رور08817527لراخخراِٟ
طر٠ك اٌّطبر 

 3زٟ اٌجسرٞ 
25707655

رور08817992وّْٛإِز١بز
طر٠ك ِٕسي 

 4غبور وٍُ 
ـــــــــــــــ

رور08822478ِمٕٟأ١ٔص
طريق منزل 

 1,5شاكر كلم 
22423783

رور08827105اٌطبفٟأزّذ
طريق االفران 

 10,5كلم 
24722804

رور08831672ا١ٌّٕفل١ص
طر٠ك ِٕسي 

 زٟ 2غبور وٍُ 
21440333

رور08837951عجبشأ١ِر
طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

 20 غبرع 6
55308030

أٔث08840393ٝثٛزبِذفبطّخ
طر٠ك رٛٔص 

ضبل١خ اٌس٠ذ وٍُ 
21031776

رور08840448اٌع١بدٞاٌطب٘ر
طر٠ك ِٕسي 

 5غبور وٍُ 
22956160

رور08841540اٌخراطزطٓ
طر٠ك االفراْ 

 ؾفبلص 4وٍُ 
22762000

رور08841545اٌطالِٟأزّذ
ٔٙح اٌطب٘ر ؾفر 

 لرِذح 250عذد 
22908891

رور08842105اع١ٍُؾبثر
طر٠ك لرِذح وٍُ 

 زٟ اٌسر٠خ 9
23280098

رور08842513ِالنؾالذ اٌذ٠ٓ
ٔٙح االِب49َ  

 ضسْٕٛ ضبل١خ
23621606

رور08844618اٌعبئذٞزّذٞ
زٟ اٌسذائك 

3020ؾفبلص 
22538793

رور08844779ثٛد٠ّخأضبِخ
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

 زٔمخ األلٛاش 6
26420019

أٔث08844871ٝثبٌسبج١ِٕخ
١ٍِزخ لرلٕخ 

 ؾفبلص3015
23428117

رور08847075اٌغٕبٞأزّذ
ٔمطخ اٌػفبر 

اٌّسرش ؾفبلص 
28287747

رور08847404غٕب١ٔخاٌسج١ت
زٟ إٌط١ُ ٔمطخ 

اٌػفبر ؾفبلص 
25074266

رور08847581اٌّسٚغِٟعس
ٔٙح اثٓ اٌدسار 

 3010اٌسٕػخ 
20483353

رور08850927ثٓ ز١ّذحِسّذ
طر٠ك لبثص وٍُ 

 1 زٟ ط١ٕخ 9
25640037
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رور08852442ثٕطبٌُِعس
رراع ثٓ ز٠بد 

اٌعبِرح ؾفبلص 
40152301

رور08853362ثٓ ع١بدفبرش
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

 ِروس 4,5
23220049

رور08853496اٌٍدّٟثٌٛجبثخ
طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

 ِروس اٌطجعٟ 8
74833305

رور08853805عجذ اٌىبفٟاعجٛدح زطبْ
طر٠ك ِٕسي 

 6غبور وٍُ 
22892696

رور08854763رّرٔسار
طر٠ك لرِذح وٍُ 

 ثٛز٠بْ 5,5
20177449

رور08856208اٌعدّٟزطبَ
طر٠ك لبثص وٍُ 

3012 ؾفبلص 3
21439857

رور08857947لبضُض١ف اهلل
طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

 ؾفبلص 1,5
22681621

رور08858175اٌدرا٠خعّر
طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

 ؾفبلص3001 3
20084559

رور08858584اٌّسغٕٟزّذٞ
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

 ضبل١خ اٌس٠ذ 8,5
21224271

رور08859165اٌطبضٟعٍٟ
طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

 ٔٙح خبٌطخ 2
23370128

رور08859570اٌػعرٞؾجرٞ
طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

3002 ؾفبلص 2
22311320

رور08860009لٛثعخثطبَ
طر٠ك لبثص وٍُ 

 زٔمخ لٛثعخ 2,5
25124804

أٔث08860158ِٝطٍّٟأًِ
طر٠ك اٌّطبر وٍُ 

 2 زٟ اٌجسرٞ 4
20764240

رور08860756عجذ ِٛالٖاضبِٗ
ضبل١خ اٌذائر 

3011ؾفبلص 
22978972

رور08861274اٌػعرٞٚخذٞ
طر٠ك لرِذح وٍُ 

 ٔٙذ ِسّذ 8
99444635

رور08863111ثٍٍعح٠بض١ٓ
طر٠ك اٌّطبر وٍُ 

 ٚاد 3,5
24782193

رور08864872اٌطراثٍطِٟسّذ
طر٠ك ِٕسي 

 6غبور وٍُ 
21180399

رور08866782ث١ٌٍٛخِسّٛد
١ٍِزخ لرلٕخ 

 ؾفبلص3015
74486397

رور08868460عطبٌٟرِسٞ
طر٠ك ِٕسي 

 11غبور وٍُ 
25759035

رور08868608اٌمٍطٟأزّذ
طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

 ؾفبلص1
22995301

رور08869103اٌعػِٟسّذ عٍٟ
األعػبظ ِٕسي 

غبور ؾفبلص
23170208

رور08870371اٌّسغٕٟعّر
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

3021 ؾفبلص 5
26216215

رور08873513اٌّس٠ِٛبٌه
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

 غبرع اثٓ 6
22949059

رور08874371ا١ٌّالدٞعّر
طر٠ك لرِذح وٍُ 

 ِروس ضسْٕٛ 7
24137266

أٔث08875390ٝغرف اٌذ٠ٓٔٙٝ
طر٠ك ض١ذٞ 

 8ِٕؿٛر وٍُ 
28186409

أٔث08876117ٝاٌطراثٍطٟ٘بخر
طر٠ك اٌطٍط١ٕخ 

 ؾفبلص 4وٍُ 
23975921

رور08877187اٌّىٛرأزّذ
طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

 ؾفبلص 2,5
25575385

أٔث08878182ٝاٌّسرؾ٠ٟطرٜ
طر٠ك لبثص وٍُ 

 ) زٟ إٌؿر 6
22694599



رور08878312غعجبْ٘بٟٔ
طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

 ؾفبلص 5,5
20201537

أٔث08879065ٝعّبرِرٚح
زٟ إٌٛر طر٠ك 

 4اٌّطبر وٍُ 
23354352

رور08879581عّبر١٘ثُ
طر٠ك رٛٔص وٍُ 

 ضبل١خ اٌس٠ذ 8
22104233

أٔث08879590ٝغرثبيأًِ

طر٠ك اٌّٙذ٠خ 

74250530غبرع اٌرغبد 

رور08879796ثٕطعذز٠بد

ٔٙح اٌسذائك زٟ 

ـــــــــــــــــاٌفزر اٌسٕػخ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور08879973اٌفخفبشض١ٍُ

رور08880112اٌغر٠جٟزٍّٟ

طر٠ك رٛٔص وٍُ 

20856733 اٌغراثخ 23

أٔث08880177ٝاٌجىٛظِىخ

طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

20789929 ضبل١خ اٌذائر 6,5

رور08880326ثٛخٍجبِْط١ع اٌرزّبْ

طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

55275008 ؾفبلص 5,5

رور08880399عج١ذأزّذ

طر٠ك اٌّٙذ٠خ 

21967647ِروس وع١ٕع وٍُ 

رور08880667ا١ٌّٕفازّذ

طر٠ك لرِذح وٍُ 

21920828 ِروس 1,5

رور08881023ضسْٕٛزّسح

طر٠ك لرِذح 

21141226ِروس ضسْٕٛ 

رور08881107اٌرثبعٟأزّذ

غبرع فرزبد 

27089352 121زػبد عذد 

أٔث08881655ٝاٌع١ِٟٕٛٔبي

ض١ذٞ ِسّذ ثٓ 

22968261عّر إٌؿر 

رور08882990وِّْٛسّذ ٚخذٞ

طر٠ك لرِذح وٍُ 

21315019 ض١ذٞ عجبش 3,5

رور08882997االضٛدرؤٚف

زٟ اٌجروخ طر٠ك 

22812205 5اٌطٍط١ٕخ وٍُ 

أٔث08883255ٝثٕذ ثٛوث١ر اٌعىرٚدأزالَ

اٌػفبر ٔمطخ 

27215402ثٛعىبرز٠ٓ 

رور08883319ٔدبذثالي

طر٠ك االفراْ 

 ٔٙح ِسّذ 7وٍُ 

21124451-

74612676

رور09385110اٌط١ٍّٟأ١ٔص

زٟ ض١ذٞ ضبٌُ 

26668281اٌػبثخ اٌّٙذ٠خ 

رور09401244رِسٞاٌفرخبٟٔ

ٔٙح ِسّذ عٍٟ 

25610350 اٌػبثخ 3عذد 

رور13204459اٌسج١تأ١ِٓ

طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

21730584 عّبرح 2,5

رور08768839اٌغر٠بٟٔثالي

طر٠ك اٌّسبرزح 

22467288 ؾ١ذ١ٌخ 4وٍُ 

رور08769388اٌدًّأ١ِٓ

طر٠ك اٌّسبرزح 

23279511 لرة 4,5وٍُ 

رور08777632اٌمطٕط١ٕٟزّذٞ

طر٠ك اٌع١ٓ وٍُ 

304221909035 ؾفبلص 8

رور08794856اٌىػٛراِٟ

طر٠ك اٌّٙذ٠خ وٍُ 

20749998 لؿبؼ ثٛعٍٟ 8

رور08802235اٌغبٌِٟبٌه

طر٠ك لبثص وٍُ 

22992661 زٟ إٌؿر 6

رور08810425ثٓ اٌسبجراِٟ

طر٠ك ِٕسي 

22271877 3,5غبور وٍُ 

رور08815014اٌمطٕط٠ٟٕ١ٛٔص

طر٠ك لرِذح وٍُ 

21609036 ثٛز٠بْ 6,5



أٔث08815962ٝاٌع١بدٞعبئذح

 3زٟ اٌجسرٞ 

28633644 ٔٙح عذد 4,5وٍُ 

رور08864450اٌرل١كغ١ث

ٔمطخ اٌػفبر 

27002172اٌّسرش ؾفبلص 

رور08853938ِطعٛدِخٍؽ

زٟ إٌٛر 

24509148اٌّسرش ؾفبلص 

رور08865523اثٓ ِعزٛقِجرٚن

غبرع اٌسج١ت 

23274720ثٛرل١جخ ثئر عٍٟ 



االدارح العبهخ للذراسبد التكٌىلىجُخ: الجبهعخ 

الوعهذ العبلٍ للذراسبد التكٌىلىجُخ ثصفبلس: الوؤسسخ 

اإلجبزح التطجُمُخ  فٍ تمٌُبد إدارح األعوبل: الشهبدح 

اإلدارح والتجبرح الذولُخ: االختصبص 

اللقباالسم

رقم بطاقة 

التعريف 

الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أًث05939515ًهكٍإشراق

ًهج السعبدح13  

6052وررف   
50792309

أًث07138803ًالعجرودرحوخ

طرَك الوهذَخ 

الجستبى صفبلس
25703994

أًث08819041ًثرن اهللكىثر

طرَك السلطٌُخ 

 ًهج االهبم 6كلن 
26254606

أًث08833684ًالحوروًًٍىرح

طرَك لرهذح كلن 

 صفبلس35
24603714

ركر08835980خوبخنهحوذ أهُي

طرَك السلطٌُخ 

7كلن 
74887664

الصخُرح صفبلسأًث08843054ًالشفبرًٌبئلخ
21189914

أًث08857160ًثي هحوىدرحوخ

شبرع الحجُت 

هعسوى ًهج 
20577597

أًث08857524ًثرن اهللهًٌ

ًهج اثى المبسن 

الشبثٍ سبلُخ 
20606853

أًث08860301ًالوكىرَسري

شبرع سُذٌ 

 28ثىعلٍ عذد 
22702227

ثئر علٍ صفبلسأًث08867550ًالغرَجًٍبَلخ
24605413

أًث08869860ًالمبسوٍعلُبء

حٍ السُوبر 

الجٌىثٍ عذد 
26410268

أًث08870015ًزَي الذَيأًسبم

طرَك تىًس كلن 

3031 صفبلس 4
23777203

أًث08875882ًلذورحأهٌُخ

زًمخ الترَكٍ عذد 

 سبلُخ الذاَر 9
23553717

أًث08876999ًثىعصُذحأهُوخ

طرَك تىًس كلن 

 صفبلس ًهج 7
23308463

أًث08877011ًعجُذسٌبء

طرَك الوهذَخ كلن 

 صفبلس 5,5
24010389

أًث08878725ًالوسلوٍصجرَي

طرَك سكرح كلن 

 صفبلس 2,5
22794849

ركر08879505الوصوىدٌحبهذ

طرَك الوهذَخ 

سبلُخ الذاَر كلن 
22032029

أًث08879819ًثي عورهروي

طرَك الوهذَخ كلن 

23320606 شبرع ثىعلٍ 8

أًث09127949ًصمرسبهُخ

هخجسح الوؤاًسخ 

75695653شبرع الجوهىرَخ 

أًث09704924ًثلمبسنهروح

حٍ التحرَر لرة 

22776336جبهع الغفراى 
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االدارح اٌؼبِخ ٌٍذراضبد اٌتىٌٕٛٛخٍخ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙذ اٌؼبًٌ ٌٍذراضبد اٌتىٌٕٛٛخٍخ ثصفبلص: اٌّؤضطخ 

اإلخبزح اٌتطجٍمٍخ  فً  إٌٙذضخ اٌٍّىبٍٔىٍخ: اٌشٙبدح 

اٌجٕبء اٌّؼذًٔ:  االختصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

رور08778682اٌّىًٕأضبِخ
طرٌك لبثص وٍُ 

 حً طٍٕخ 9
22283838

رور08781473ثٓ ٔصرِحّذ أٍِٓ
طرٌك اٌّحبرزح 

 صفبلص3وٍُ 
22025508

رور08794623اٌس٘رًٚٔحّسح
زرٚق ػّبرح 

اٌٙالي االحّر 
22287837

رور08813166اٌحبج اٌطٍتٍِٕر
طريق منزل 

 5,5شاكر كلم 
22248949

رور08816862لٛثؼخغبزي
طريق تونش كلم 

3031 صفاقش 4
ــــــــــــــــــ

رور08828463اٌغٍذاٚيٌٍٚذ
24268527المحرس صفاقش

رور08829580درثبيٌٛضف
طرٌك اٌّطبر وٍُ 

 حً اٌطّبر 4
20296362

رور08833142اٌجٍٙٛيػّر
طرٌك تٛٔص وٍُ 

3021 صفبلص 5
20422994

رور08835697اٌشؼريأٌّٓ
طرٌك اٌؼٍٓ وٍُ 

3052 صفبلص 8
24728460

رور08837723ثٛزٌبْراًِ
طرٌك اٌطٍطٍٕخ 

 صفبلص 3,5وٍُ 
23041711

رور08841489اٌشؼجًٛٔاألز٘ر
طرٌك ِٕسي 

 6شبور وٍُ 
ـــــــــــــ

رور08841910ثٕدبثبهللحبفظ
طرٌك لبثص وٍُ 

 لرلٛر 19
22964087

رور08844502اٌطٍبٌِٗحّذ
طرٌك لرِذح وٍُ 

 ِروس ضٍذي 3,5
24342704

رور08845805اٌتطتٛريشٛلً
طرٌك اٌطٍطٍٕخ 

 صفبلص 5,5وٍُ 
21606487

رور08847307اٌٌٙٛذيأحّذ
اٌؼبِرح صفبلص 

3036
27793098

رور08849307ثٕذخًٍصبٌح
طرٌك لبثص وٍُ 

 لرلٛر 19
23422493

رور08852109لٛثؼخأحّذ
طرٌك تٍٕٛر وٍُ 

3041 صفبلص 6
22321354

رور08853133ػجذ اٌٙبديِحّذ ػًٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ

رور08853498اٌٍدًِّحّذ
طرٌك اٌّٙذٌخ وٍُ 

 صفبلص8,5
21994571

رور08853822اٌغراَرِسي
اٚالد ثٛػًٍ 

لرلٕخ صفبلص 
20140204
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رور08854379ثٓ ػٍّرٖضٍّغ
ثبة اٌدجًٍ ضٛق 

 80لرٌؼخ ػذد 
24567361

رور08855834اٌطبضًحطبْ
اٌؼبِرح صفبلص 

3036
25730443

رور08856163ثٓ ػّرخٍٍفخ
طرٌك ضٍذي 

 6ِٕصٛر وٍُ 
22410425

رور08856470اٌؼاللًخبٌذ
طرٌك اٌّحبرزح 

 حً 5,5وٍُ 
21650845

رور08857721ضٌٛطًأحّذ
طرٌك لبثص وٍُ 

 حً اٌّؼس 7
24023454

رور08857965اٌشرفًِحّذ فبرش
 ٔٛفّجر 7شبرع 

اِبَ اٌجٕه 
55159857

رور08862791غرثبيأٍٔص
طرٌك االفراْ 

 ٔٙح 1وٍُ 
23443899

رور08863060ثٓ ضؼذحٔظًّ
شبرع اٌٙبدي 

 122شبور ػذد 
21596321

رور08872297اٌطٛدأً٘بًٔ
طرٌك ضٍذي 

 6ِٕصٛر وٍُ 
22849834

رور08873579ثٓ ِؼٍُضفٍبْ
طرٌك اٌؼٍٓ وٍُ 

 ِروس ػٌٍٛٛ 8
74652827

رور08877926ثٓ حّبدٚغطبْ
شبرع اٌحرٌخ57  

3021صفبلص 
25121446

أٔثى08879484اٌترٌىًأضّبء
ضبلٍخ اٌذائر وٍُ 

 صفبلص 5,6
26161889

أٔثى08879586اٌؼرثًٚصبي
شبرع ِختبر 

اٌسٌبدي ٔٙح ػًٍ 
22633461

رور08879888اٌّغرثًػجذ اٌمبدر
طرٌك ِٕسي 

 5,5شبور وٍُ 
20848899

رور08880191اٌفمًحّذي
طرٌك اٌّٙذٌخ وٍُ 

 ٔٙح اٌشٍخ  5,5
21188246

رور08880902دِكضفٍبْ
طرٌك ِٕسي 

 3شبور وٍُ 
20239738

رور08883399ثٓ ػّرثالي
شبرع اٌجٍئخ ٔٙح 

 6 ػذد 3070
24457594

رور08885220ثٓ زٍ٘ر لرثغػجذاٌؼسٌس
حً اٌطؼبدح ٔٙح 

3060اٌس٘ٛر 
25114966

رور09394203ِجرٚنٔٛفً
 5124اٌتالٌطخ 

اٌّٙذٌخ
25882841



االدارح انعبيخ نهذراضبد انزكُىنىخُخ: اندبيعخ 

انًعهذ انعبنٍ نهذراضبد انزكُىنىخُخ ثصفبقص: انًؤضطخ 

اإلخبزح انزطجُقُخ  فٍ ركُىنىخُبد اإلعاليُخ: انشهبدح 

رطىَر أَظًخ انًعهىيبد: االخزصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر07157834ثٍ يخهىفيسًذ أيٍُ
َهح انًُد4ٍ  

1ضهُى انًروج   
99117954

ركر08842532َبخٍَبضٍُ
طرَق انطهطُُخ 

 صفبقص 7كهى 
25446202

أَث08844463ًانقطُطٍُُأضًبء
طرَق انًسبرزح 

 زَقخ 1,5كهى 
24766133

أَث08845690ًكًىٌرزبة
طريق المهدية كلم 

 مركز كعنيش5
23682242

أَث08854402ًَعًبٌيروي
طرَق قبثص كهى 

3083 صفبقص 7
74222458

أَث08856451ًعًبرَذاء
نهج أبو116  

 القاسم الشابي
20916628

أَث08857999ًزكرٌراوَخ
طريق المهدية 

 صفاقس 7كلم
24326585

أَث08860774ًعروشإًَبٌ
طريق المطار كلم 

 2 حي البحري 4
74278037

ركر08862692ثهفقُرحعبطف
طريق المهدية كلم 

 صفاقس 19
22292869

أَث08862907ًثبزٍَفبطًخ
طرَق انًطبر كهى 

3023 صفبقص 2
21579279

أَث08863422ًزغذاٌيروح
طرَق انعٍُ كهى 

 انعبنُخ 2,5
28785417

أَث08864205ًانطُبنخإًَبٌ
طرَق يُسل 

 3,5شبكر كهى 
25120496

ركر08864225هًبٍَأًٍَ
 3زٍ انجسرٌ 

 2200َهح 
27445859

ركر08872850انفهرٌزَبد
طرَق ضُذٌ 

 4يُصىر كهى 
21017566

أَث08876061ًانسبج ضبضٍرُطُـــر
طرَق قريذح كهى 

 زٍ انسرَخ 9
74659028

أَث08878175ًثُطعذإًَبٌ
َهح انسذائق زٍ 

 انسُشخ 1انفزر 
22158711

أَث08878176ًانسُشٍَدالء
اندُخ انسُشخ 

صفبقص
24908727

أَث08878299ًعبيرثىثُُخ
زٍ انطًُبر 

اندُىثٍ َهح 
22392096

أَث08879097ًشفرودأضًبء
َهح اثٍ خهذوٌ 

انسُشخ صفبقص 
20067697

ركر08879613انُدـــبرأَــــىر
22333554صفبقص
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أَث08879678ًانعُــــبدٌيــــالك
طرَق قريذح كهى 

 يركس انعُبدٌ 8
50021566

أَث08880006ًانفرارٍَهً
َهح انقذش16  

 ضبقُخ انسَذ
20738858

ركر08880023انسًبيٍأيُر
طرَق انعٍُ كهى 

 يركس زبيذ 4
22584198

ركر08880126انطعُذٌخهبد
َهح زطبٌ ثٍ 

َعًبٌ خجُُبَخ 
22939137

ركر08881143ثٍ عُبدهبشى
طرَق انعٍُ كهى 

3000 صفبقص 4
22219145

أَث08881869ًيقٍُرَى
طرَق انطهطُُخ 

 َهح انطُت 7كهى 
ـــــــــــــ

أَث08882254ًانسبج طُتيرَى
طرَق األفراٌ 

 يركس ديق 6كهى 
23132217

ركر08882627انسبج صبنرراخٍ
َهح انصفبء 

 3010انسُشخ 
26093909

أَث08882781ًثىضزخأيم
طرَق انًطبر 

زَقخ انشُشًخ كهى 
27238690

أَث08883345ًثٍ انسبجوفبء
طرَق انعٍُ كهى 

 صفبثص 0,5
25602609

أَث08883995ًثى قفخأيُُخ
ثئر عهٍ ثٍ خهُفخ 

صفبقص
21847360

ركر08887104انخراطٍعًبد
 3040ثئر عهٍ 

3046صفبقص 
96991811

ركر08958423كًىٌيسًذ إنُبش
 116ص ة 

7000ثُسرد 
ــــــــــــ

أَث08985429ًانسَبٍَيروي
رأش اندجم 

7070ثُسرد 
24568940

أَث09145087ًعجذ انُجٍعفبف
خرخُص يذٍَُ 

4170
27269009

أَث09244946ًَىضفٍيُُخ
عطرَخ يصجبذ 

كذوضٍ شبرع  
26081343

أَث09300009ًانطهُهٍخىنخ
انُفُضخ ضىضخ  

4030
24571242

أَث09392326ًثُطاليخأضًبء
َهح ريبدح قصىر 

انطبف انًهذَخ 
73662064

أَث13204536ًزيُطٍهُذح
نفبو يطًبطخ 

اندذَذح قبثص 
23343083

أَث07422788ًشجشىةهذي
زٍ انًُبيخ ضُذٌ 

عًر رواد 
23925047

ركر08740028انسغُذٌأيٍُ

عًبرح 

CNRPS 25651961

ركر08785979ثرك اهللخبنذ

شبرع ثبرَص َهح 

22178372يُبيٍ انًسرش 

302624563247صفبقص ركر08795498ثٍ ضعُذفهًٍ

أَث08832104ًانرخجبٍَ انطراثهطٍخىنخ

طرَق رىَص كهى 

22723195 يسطخ 2,5

ركر08838309انرفُفٍعبدل

ثٍ ضههىٌ 

21013458عقبرة صفبقص 

أَث08838425ًانسَبٍَضهُر

شبرع انهبدٌ 

22522115شبكر ضبقُخ 



االدازة انعايت نهدزاساث انخكُٕنٕجٛت: انجايعت 

انًعٓد انعانٙ نهدزاساث انخكُٕنٕجٛت بصفاقس: انًؤسست 

اإلجاشة انخطبٛقٛت  فٙ حقُٛاث إدازة األعًال: انشٓادة 

انهٕجسخٛك ٔانُقم اندٔنٙ: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَث04910533ٗبًُحًدسُاء
حٙ أالد َصس 

نعُٕٚت دٔش قبهٙ 
40781828

أَث04925655ٗبانحاج ابساْٛىسٓٛس
شازع يحًد 

انًسشٔقٙ قبهٙ 
40641293

أَث05947358ٗبٕشُِّْٕٓٛ
يُصل انحبٛب 

6000قابس 
27227562

أَث06093384ٗشٕشاٌزٔظت
الشىاشىيت اوالد 

حفىز سيدي 
96744361

ذكس06549964انشٛباَٙفخحٙ
قصس أالد 

 3282سهطاٌ 
21413119

أَث06562297ٗبٕخشـىيفٛـدة
وهج ابه1  

 خلدون تطاويه
21173497

أَث07729999ٗانكسايٙأيٛسة
العبايديت 

الشراردة 
23683245

أَث08371863ٗيٛغّفاطًّ
بىي علي وفطت 

2240تىزر 
22266566

أَث08697218ٗبٕٛضعفاف
وهج محمد 

الحجايبي المهديت
40300310

ذكس08792210انعاٚد٘أيٍٛ
طسٚق انسهطُٛت 

  حرٔ 6كهى 
21992571

ذكس08838432عسفأ٘زيص٘
حقسٛى282  

ساقٛت3االَس   
25635114

أَث08845870ٗانبسجٙيسٖٔ

طسٚق قسيدة كهى 

20824650حصاو قسيدة 3

أَث08857277ٗانسقٛقاًٚاٌ

انغسابت صفاقس 

304326955591

أَث08859545ٗبٍ خهٛفتزجاء

طسٚق انًٓدٚت 

23327315 ذزاع 25كهى 

أَث08861298ٗبٍ خهٛفّفٕشٚت

شازع ابٕ انقاسى 

23327103انشابٙ انحُشت 

أَث08866220ٗبٍ عهَٕٙال

انحالنقت انحُشت 

301025862821صفاقس 

أَث08866397ٗانخسٚقٙسًاح

حٙ انُٕز 

20960124جبُٛاَت صفاقس

أَث08875617ٗانباَٙبسًّ

طسٚق قسيدة كهى 

74657568 صفاقس 9

ذكس08875987بٍ االسٕدأبٕنبابت

طسٚق انًٓدٚت 

22724187 6,5كهى 

ذكس08877269جاز انعافٛتأحًد

ساقٛت انصٚج حٙ 

23378174األَس صفاقس
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ذكس08877613انجهٕنٙٔجد٘

طسٚق حُٕٛز كهى 

23742764 انشٛحٛت 5,5

أَث08879705ٗبسكٛتسٕسٍ

طسٚق سٛد٘ 

23222908 9يُصٕز كهى 

أَث08885657ٗانقبٙغادِ

طسٚق انًٓدٚت 

23668102 صفاقس2,5كهى 

أَث08887982ٗانعًس٘أو انسعد

أالد عًس 

20278402انحُشت صفاقس 

أَث08985643ٗانعٕاد٘فاطًت

حٙ انسٚاض 

703025550000بُصزث 

ذكس09207901ْسابٙعبد انكسٚى

طسٚق قابس كهى 

22214683 حٙ طُٛت 9

أَث09223331ٗعاحٙيدٚحت

انحُٛت فائط 

26448164 سٛد٘ 9112

أَث09237992ٗبُج انبشٛس شٔٚد٘يُجّٛ

يُصل بٕشٚاٌ 

40758849 9139انقالل 



االداسح انعبيخ نهذساعبد انزكُٕنٕخٍخ: اندبيعخ 

انًعٓذ انعبنً نهذساعبد انزكُٕنٕخٍخ ثصفبلظ: انًؤعغخ 

اإلخبصح انزطجٍمٍخ  فً  انُٓذعخ انًٍكبٍَكٍخ: انشٓبدح 

انصٍبَخ انصُبعٍخ:  االخزصبص 

 اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

ركش08840833عشٔطعجذ انمبدس
انعطبٌب لشلُخ 

3035صفبلظ 
21821290

ركش08842286انًذنميسًذ عشفبد
طشٌك لشيذح كهى 

 صفبلظ 1,5
20910922

ركش08835393كبٌَٕيسًذ
طريق االفران 

 409 وهج 2كلم 
22750762

ركش08835690ٔنٓبَجٍم
طريق العيه كلم 

 صفاقس 5,5
22101853

ركش08835946انًُٕثًيسًذ أيٍٍ
طريق المحارزة 

 مىسل 4,5كلم 
ـــــــــــــ

ركش08836317انًكًأعبيخ
وهج خسودار40  

  حي2115عدد 
22056800

ركش08837737ثٍ زًٍذِزغبو
طريق سكرة كلم 

3001 صفاقس 4
23854026

ركش08839282عهًزًذي
طشٌك انغهطٍُخ 

 زً انُٓبء 5كهى 
27787180

ركش08842515انشلٍكطبسق
طشٌك رَٕظ كهى 

 زً األَظ 9
25362071

ركش08843629انًهٕنًأيٍٍ
طشٌك االفشاٌ 

 صفبلظ 2كهى 
22297412

ركش08844693ثُغهطبَّيسًذ أيٍٍ
طشٌك انًطبس كهى 

 صفبلظ 2,5
21133013

ركش08844713انفٓشيٌغشي
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

 صفبلظ 2,5
21778730

ركش08853220انفشٌخخسايً
طشٌك رَٕظ كهى 

 9 شبسع 8,5
20138137

ركش08854341شٍخ سٔزّيسًذ
طشٌك رَٕظ 

3021صفبلظ 
22501433

ركش08854788ثهسبج صبنرعبيً
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

 رساع ثٍ صٌبد 25
21121526

ركش08856209انسجٍتعًش
26709364صفبلظ

ركش08856219انُفبرًثبثذ
انسبج لبعى يُضل 

 3020شبكش 
21888254

ركش08857126انًٓزثًأزًذ
انًعٓذ انثبَٕي 

ثًُضل شبكش 
21620853

ًّبيًفشاط ركش08857518انٓ
َٓح اث138ٍ  

 انشجبط عبلٍخ
24605449

أَثى08857605انماللصجشٌٍ
طشٌك لشيذح كهى 

3032 صفبلظ 1
50506276

ركش08857672كًٌٕأعبيخ
طشٌك يُضل 

شبكش  صَمخ 
21067611

ركش08859440دأدٔنٍذ
أالد ثٕعهً 

لشلُخ صفبلظ 
94127177
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ركش08863381انًضغًُثالل
5شبسع 105  

 أٔد صَمخ
22466971

ركش08863598عجذانٓبديأزًذ
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفبلظ1,5
ـــــــــــــــ

ركش08863686انضغميسًذ عهً
 أٔد 5شبسع 

صفبلظ
22670149

ركش08864281اندًميسًذ عهً
طشٌك انًطبس كهى 

 صفبلظ 2,5
22385669

ركش08866640اندشٌذيَبخً
عمبسة يشكض ثٍ 

يفزبذ صفبلظ 
24518974

ركش08868347انسبج لبعىازًذ
طشٌك االفشاٌ 

 َٓح 1,5كهى 
23959110

ركش08869251ديكأششف
طشٌك انعٍٍ كهى 

3074 صفبلظ 8
21570767

أَثى08870060ٔنٓبإًٌبٌ
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفبلظ8
21547092

ركش08870868انًهٕنًيبنك
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفبلظ 5,5
22536161

ركش08871713يشٔاٌيسًذ أششف
 أٔد 5َٓح 

شبسع صجشح 
22281192

ركش08872983ثٕعضٌضفبسط
طشٌك انًطبس كهى 

 صَمخ صيٍط 4
21184985

ركش07710946انمًذيَجٍم
انششاسدح 

3116انمٍشٔاٌ 
26603606

ركش08803752ثٕخهجبٌيسًذ عهً
طشٌك لشيذح كهى 

 َٓح شكٍت 1,5
22668101

ركش08809478صذٔدساخر
طشٌك انًطبس 

زً انضٌزَٕخ كهى 
22977148

ركش08811206انعٍشبٔياعبيخ
انسُشخ صفبلظ 

َٓح ثٍ اندضاس 
20871031

ركش08812128انضٔاسييسًذ
طشٌك لبثظ كهى 

 زً انًعض 7
21505944

ركش08813595ثٍ زًٍذحفًًٓ
طشٌك يُضل 

 6شبكش كهى 
22782986

ركش08813937انغاليًيسًذ
طشٌك األفشاٌ 

 صفبلظ 4,5كهى 
23123605

ركش08815030انُٕسييسًذ عهً
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

 صفبلظ 17
55720771

ركش08818546ثذساًَزًذي
طشٌك رَٕظ كهى 

3011 صفبلظ 3
21008313

ركش08819714صعٍجًسٌبض
انمالندخ خجٍُبَخ 

 صفبلظ3080
40514754

ركش08820792ثٍ عًٍشحيدذي
طشٌك انعٍٍ كهى 

 يشكض يعهى 6,5
23179990

ّٕسيسًذ إثشاٍْى ركش08828354انًك
طشٌك رَٕظ كهى 

 يشكض 4
23533133

ركش08831099انًزٌٕةأزًذ
طشٌك رٍُٕس كهى 

 صفبلظ 9
55551318

ركش08831646انًهٕنًزًذي
طشٌك انعٍٍ كهى 

 شبسع انجٍئخ 6
22357957

ركش08832176ثٍ عًشَضاس
طشٌك انًٓذٌخ كهى 

 يشكض 8,5
22168557

ركش08832297عبعًيبنك
طشٌك انًسبسصح 

 َٓح أزًذ 1كهى 
27621931

ركش08845758ثٍ زًٕدِيشاد
انعدبَمخ خجٍُبَخ 

3086صفبلظ 
74883884



ركش08845917عسٌَُٕجٍم
طشٌك رٍُٕس كهى 

 شبسع انسجٍت 8
25560564

ركش08848260انضسلبًَ انعمشثًازًذ
طشٌك انًطبس كهى 

 يشكت ثٕعضٌض 5
ـــــــــــــ

ركش08848589ثهعحيصطفى
طشٌك لشيذح كهى 

  صفبلظ 7,5
ــــــــــــــ

ركش08848926شٍجٕةَضاس
انشيهخ لشلُخ 

 صفبلظ3070
23262283

ركش08849914انكالثًيسًذ
طشٌك لبثظ كهى 

 زً انُصش 6,5
26080569

ركش08850305عجٍذحأكشو
طشٌك عٍذي 

 6يُصٕس كهى 
20030300

ركش08853167لذٔسحيسًذ أيٍٍ
يذخم لذٔسح عذد 

 عبلٍخ انذاٌش 21
74830194

ركش08875199َصشٌبعٍٍ
طشٌك انغهطٍُخ 

 زً انُٓبء 5كهى 
55996756

ركش08875767ثٍ ععٍذطبسق
َٓح انشائذ 

انجدبٔي عًبسح 
22259004

أَثى08875840عجذانُبظششبيخ
طشٌك لبثظ كهى 

 صَمخ اندبيع 8,5
74289670

أَثى08876139انمشلٕسيأَظ
طشٌك رٍُٕس 

صفبلظ
24019205

ركش08876141لٕثعخطّ
شبسع انًُدً 

 97عهٍى عذد 
24118168

ركش08876203خهف اهللزًذي
طشٌك لبثظ كهى 

 صَمخ ثٕلشخ 7
24985377

ركش08876356انًزٌٕةيسًذ
طشٌك انًسبسصح 

 صفبلظ 2,5كهى 
22808910

ركش08876435انجمهٕطًيسًذ خٍش انذٌٍ
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ6كهى 
50425882

ركش08876544يطشيشٔاٌ
أالد طبْش 

انسُشخ صفبلظ 
26442242

ركش08877661انشهًيسًذ
 3زً انجسشي 

 2175َٓح عذد 
20787663

ركش08877744انفبنرخًبل أيٍٍ
طشٌك عٍذي 

 8يُصٕس كهى 
74979136

ركش08878264انضسنًعهٍى

خجٍُبَخ صفبلظ 

308027101068

ركش08879073انًعضٌٔفبخش

طشٌك انًطبس كهى 

22990836 يشكض كًٌٕ 2,5

ركش08880880انًصًٕدييسًذ

طشٌك انًٓذٌخ كهى 

20492055 صَمخ انًكٕس 4

ركش08880967شبكشيكشو

طشٌك انًطبس كهى 

302324423188 صفبلظ 3

أَثى08881069عًبسحصفب

شبسع يدٍذح 

23537169ثٕنٍهخ عًبسح 

ركش08882125انعفبطعبيً

طشٌك انعٍٍ كهى 

20996355 صفبلظ 2,5

ركش08882459انهٕارًيٓذي

طشٌك انًسبسصح 

25127578 صفبلظ 1,5كهى 

أَثى08882875انفبنرسزًخ

طشٌك انًطبس كهى 

52325330 صَمخ انشٍشًخ 2

ركش08883188انمشلٕسيعبنى

طشٌك يُضل 

23707548 0,5شبكش كهى 

ركش08883407انفمًيسًذ فبسط

طشٌك رٍُٕس كهى 

24775991 شبسع انطبْش  7



ركش08883627انضٔػأيٍٍ

طشٌك لشيذح كهى 

ـــــــــــ صفبلظ 2,5

ركش08883912انسًبيًزًذي

طشٌك االفشاٌ 

21523693 صفبلظ 1كهى 

ركش09103786عطٕيٌٕعف

 9لشيذح كهى 

301220521686صفبلظ 

ركش08809367اثٍ انسبج يسًذعذَبٌ

انمالندخ خجٍُبَخ 

20376277 صفبلظ3080



االداسج انعامح نهذساعاخ انتكىىنىجٍح: انجامعح 

انمعهذ انعانً نهذساعاخ انتكىىنىجٍح تصفاقظ: انمؤعغح 

اإلجاصج انتطثٍقٍح  فً هىذعح األعانٍة: انشهادج 

األعانٍة انغزائٍح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أوثى04913373ته اتشاهٍمحهٍمح
وهج صسقاء 

انٍمامح قثهً 
26547811

أوثى04921333انكشوطواجٍح
وىٌم دوص قثهً 

4222
40389153

أوثى07176305انمىنعأمٍشج
وهج انقذسط حً 

انغعادج انمحمذٌح 
23143687

أوثى07908837سصقًاماوً
ضٍعح تذسووح 

تىعانم جىذوتح
24112352

ركش08861997شعثانعالء
اوالد يانق قرقنة 

3070صفاقس 
22024662

أوثى08875903ته عطٍح اهللإٌمان
طريق تنيور كلم 

 الشيحية 6
21861823

أوثى08879650انتشكًهاجش
طريق القائد محمد 

 صفاقس3041
21594345

أوثى08881203عهٍهًعىذط
طريق السلطنية 

 صفاقس 8كلم 
21185380

أوثى08881351تىسقعحمشوج
صثٍح انصخٍشج 

3073صفاقظ 
24402515

أوثى09083931تىاتًصٌىح
االحىاػ انغشتٍح 

فشٌاوح انقصشٌه 
96277858

أوثى09134276انمحضًفائضج
طشٌق تىً خذاػ 

 مذوٍه 2كهم 
95188276

ركش09134869انمالكوثٍم
 4جالل كهم 

طشٌق مذوٍه ته 
ــــــــــــــ

أوثى09245056عهىيأمم
طشٌق انشقاب كهم 

 انضساع عٍذي 9
92128115

ركش09245434وىسيسفٍق
مذسعح قطشاوح 

انشمانٍح عٍذي 
92861430

أوثى09281652جاء تاهللفهح
شاسع انجمهىسٌح 

عٍذي تىعهً 
25246721

أوثى09305592انمهزتًمىى
حً انشٌاض 

 4010تىفٍشح 
27221218

أوثى09760795مغعىدإٌمان
وهج أحمذ 

تىطشٌف قشتح 
94757384

أوثى12606508عغٍهًعائذج
تٍشاوى خمىدج 

فىعاوح انقصشٌه 
23592887

ركش08861884انقشقىسيفاسط
طشٌق انمحاسصج 

 صفاقظ0,5كهم 
27601198

2012



االدارج انعايح نهدراضاخ انتكُٕنٕجٛح: انجايعح 

انًعٓد انعانٙ نهدراضاخ انتكُٕنٕجٛح تصفالص: انًؤضطح 

اإلجازج انتطثٛمٛح  فٙ ُْدضح األضانٛة: انشٓادج 

األضانٛة انكًٛٛائٛح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَث08857433ٗتًُمطٕفأيم
شارع انشٓداء 

عًارج انغرتٙ 
74227173

ذكر08858452يرٔاَٙضفٛاٌ
طرٚك لاتص كهى 

 حٙ طُٛح 9
24434337

ذكر08860252تٍ عطٛح اهللأحًد
طرٚك لاتص كهى 

 حٙ انُصر 6
23352455

أَث08860275ٗعايرعاٚدج
طريق سيذي 

 5,5منصور كلم 
23934996

أَث08862432ٗانشعثَٕٙيرٖٔ
27282508ـــــــــــ

ذكر08868100تٍ عايريُتصر
أوت صفاقس5  

3002
21031321

أَث08870165ٗعرٔشخٕنح
العطايا قرقنة 

صفاقس
233262113

أَث08878244ٗتٍ ضهًٛحَٕال
شارع مختار 

السيادي زنقة 
23199228

ذكر08878831دخٛــــمغٛــث
طريق قرمذة كلم 

 حي الحرية 9
74658134

أَث08879308ٗتدٚدجرٚى
طرٚك انًطار كهى 

 صفالص8
74642346

أَث08880992ٗانفٛتٕر٘نٛهٗ
طرٚك ضكرج كهى 

 زَمح 1,3
20417300

أَث08881174ٗشٛثٕبضحر
09شارع 2  

 أفرٚم ضالٛح
26322717

أَث08881209ٗتُد يحًد يغٛثجٛٓاٌ
حٙ انطعادج َٓج 

انعرتٙ زرٔق  
23729939

أَث08882118ٗانًطٛثعرْاو
طرٚك انمائد يحًد 

 صفالص 3كهى 
22156532

أَث08882286ٗانطراتهطٙيرٔج
حٙ انحثٛة َٓج 

 4 عدد 2123
22011244

أَث08882717ٗانشعر٘يرٖٔ
طرٚك يُسل 

 4,5شاكر كهى 
22189506

أَث08884142ٗانطاليٙعهٛاء
طرٚك لريدج كهى 

 صفالص 4,5
20702050

أَث08884215ٗكًٌٕرحًّ
طرٚك انًطار كهى 

 رٔظح 4,5
28095977

أَث08884287ٗزاْٙأنفح
طرٚك يُسل 

  1,5شاكر كهى 
21690979

ذكر09098001انحًسأ٘ضايٙ
 َٕفًثر 7حٙ 

 1980جدنٛاٌ 
25636927

2012



ذكر09127646عثدانجهٛمريعاٌ
تُٙ خداظ يدٍَٛ 

4122
26477621

أَث09143909ٗنحٛاَٙعائشح
حًاد٘ انمثهٙ 

 4170جرجٛص 
75748418

ذكر09211551ضعٛد٘ضانى
ضثٛطهح انمصرٍٚ 

1250
27224593

أَث09241444ٗحجالَٔ٘ادٚح
لطراَح فائط 

 ضٛد٘ 9112
94490997

أَث09249210ٗصانحــٙحُــاٌ
يطاكٍ دٕٚاٌ 

انطكٍ انتاتعح 
23716794

أَث09464286ٗيغرأ٘أضًاء
يركس انثرٚد 

انطثاتح َفسج 
25153242

ذكر09772940انّتٕيٙضٓٛة
27377430َاتم تُٙ خالد

ذكر08801293ياَعٙٚطٍٛ
طرٚك انًٓدٚح كهى 

 يمٓٗ 1
21407573

ذكر08828136انفتٕ٘يانك
طرٚك انًطار كهى 

 صفالص5,5
25060528

ذكر08838325تهفمٙرشد٘
لرلٕر انشًانٛح  

 صفالص3037
25837098

ذكر08850116انشهٙٔنٛد
انعطاٚا لرلُح 

 صفالص3035
20990549

ذكر08853821انشهٙيحًٕد
أالد تٕ عهٙ 

لرلُح صفالص 
22977217

أَث04918492ٗانطاْرنٛهٗ
انًُشٛح ضٕق 

4230االحد لثهٙ 
41185523

أَث06225545ٗعالٔ٘أحالو
حٙ انُٕٓض 

انًتهٕ٘ لفصح 
22745489

ذكر07157145انصرارفْٙٛثى

َٓج صٛدا ح92ٙ  

21031321 انصٛدنٛح

712025244904انكاف أَث08091488ٗعًراَٙٔفاء

أَث08765226ٗتٕعسٚس٘أيًٛح

طرٚك ضكرج كهى 

21052431 جُاٌ تٍ فرح 4

ذكر08854351انٛاَمٙيحًد

ضالٛح انسٚد 

302123124516صفالص 

ذكر08856875انعرتْٙٛثى

طرٚك ضٛد٘ 

24970967 5يُصٕر كهى 

أَث08857234ٗانعاٚد٘يرِٔ

طرٚك لريدج كهى 

28433500 صفالص6,5



االدارة انعايت نهذراساث انتكنىنىجيت: انجايعت 

انًعهذ انعاني نهذراساث انتكنىنىجيت بصفاقس: انًؤسست 

اإلجازة انتطبيقيت  في تقنياث إدارة األعًال: انشهادة 

انتصرف في انًؤسساث انصغري وانًتىسطت: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنث08878028ًابن زايذسنيو
طريق انسهطنيت 

 صفاقس 6,5كهى 
74887716

أنث08878998ًانطرابهسيأحالو
طريق انسهطنيت 

 يركس بن 4كهى 
74870105

أنث08882478ًانجًيموصال
طريق المهديت كلم 

 نهج البساتين 9
27721470

أنث08882487ًعبذ يىالهفاطًت
نهج انشيخ انهخًي 

 ساقيت 119عذد 
24182240

أنث08859058ًكًالفاطًت
طريق السلطنيت 

 صفاقس 4كلم
55534030

أنث08860732ًشعبىنيأيباركو
الصمارة 

4032المحرس 
25610878

2012



االدارح انعبيخ نهذراضبد انتكُىنىجُخ: انجبيعخ 

انًعهذ انعبنٍ نهذراضبد انتكُىنىجُخ ثصفبلص: انًؤضطخ 

اإلجبزح انتطجُمُخ  فٍ تكُىنىجُبد اإلعاليُخ: انػهبدح 

غجكبد وانخذيبد اإلعاليُخ : االختصبؼ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَث08856576ًيطعىدإًَبٌ
طرَك ضُذٌ 

 4,5يُصىر كهى 
21610676

أَث04812712ًانجُذوثٍَبدَخ
َهج ثُى16  

 خرضبٌ ضُذٌ
21832848

ركر05478629انًثهىثٍَبدر
نهج دقت الكرم4  

 الغربي تونس
22281041

ركر08805296انجذٌلُص
بئر علي بن خليفت 

 صفبقس3040
27905434

ركر08830051هريبشضهُى
طريق الوطبر كلن 

3078 صفبقس 8
22188020

أَث08839335ًانماللتهبٍَ
طريق تنيور كلن 

 هركس سعد 4,5
23500204

أَث08840301ًانعمُذضحً
جبنيبنت اللوزة 

3016صفبقس 
25541863

أَث08845010ًاثٍ انىافٍيروي
ثئر عهٍ ثٍ خهُفخ 

 صفبلص3040
22947306

أَث08852531ًانػفبرٌحُبٌ
غعالة يُسل 

 3020غبكر 
20962189

ركر08861581لًرٌكرَى
طرَك ججُُبَخ 

 صفبلص3056
21845585

أَث08864028ًثُجراهُىَبدَخ
طرَك لريذح كهى 

 حٍ انحرَبد 9
25054264

ركر08866999انعبثذيحًذ َجُت
يحًذ َجُت انعبثذ 

ثٍ عجذ انًُعى 
ــــــــــــــــــــ

أَث08878493ًانهىيٍَطرٍَ
طرَك انعٍُ كهى 

 ثىرح وانٍ 1,5
40186224

ركر08878619انعبثذرثُع
رثُع ثٍ أحًذ 

انعبثذ انعطبَب 
ـــــــــــــــــ

أَث08880630ًثرقَبَهه
40824381ججُُبَخ صفبلص

أَث08882098ًانحسلـــٍيـــروي
عُذ انتبجر 

ثُعُطً ثٍ ضبنى 
99520305

أَث08882920ًانطعذاوٌوفبء
غبرع انحجُت 

 3069ثىرلُجخ 
25085943

أَث08883277ًثرن اهللآيُخ
ضبلُخ انذاَر انىاد 

انمجهٍ زَمخ 
23371121

أَث08884175ًضهمإًَبٌ
انكالثٍُ لرلُخ 

 صفبلص3070
23787223

أَث09147617ًعىٍَعىاطف
طرَك لصر 

انًحبضخ ثٍُ 
24442390

2012



أَث09224524ًعكروتـــٍإكــراو
انطكجخ انرلبة 

ضُذٌ ثىزَذ 
21842504

أَث09225067ًعبيرٌإضًهبٌ
انطجبنخ ضُذٌ 

ثىزَذ
24097392

أَث09226366ًضُفٍرالُخ
حٍ انخضراء 

ضُذٌ ثىزَذ 
24744541

أَث09233642ًعجذنٍحُبٌ
انسَتىَخ ثىدَُبر 

انرلبة ضُذٌ 
21634549

أَث09245975ًانحطٍُُنطُفخ
ثىحطُُخ ضىضخ 

4012
40888649

أَث09305048ًيفتبحيروي
ضىضخ خسايخ 

4000انػرلُخ 
26866008

أَث09390695ًانًذرضٍوفبء
 23ؼ ة 

يهىنع انًهذَخ 
73649956

أَث09393782ًاألطرظعطبف
غبرع يحًىد 

 5113انًبطرٌ 
96415255

أَث09399866ًثٍ يفتبحهُذح
انطىاضٍ انًهذَخ 

5140
25881843

أَث09399870ًيفتبحالجبل
انطىاضٍ انًهذَخ 

5140
22790073

ركر09756540ثٍ جذٌأًٍَ
َهج اإليبو اث28ٍ  

 عرفخ حٍ انحجُت
20612361

ركر09761117انىكبليؤيٍ
تمطُى انذروَع 

طرَك لريجبنُخ 
20844152

أَث13404799ًعىٌفتحُخ
طرَك لصر 

انًحبطخ ثٍ 
22485254

أَث13405133ًثىضفخزَُت
يعهذ يذٍَُ نذي 

انطُذ يحًذ انُبة 
23059765



االدارة انعبيت نهذراضبث انخكُىنىخٍت: اندبيعت 

انًعهذ انعبنً نهذراضبث انخكُىنىخٍت بظفبلص: انًؤضطت 

اإلخبزة انخطبٍمٍت  فً حكُىنىخٍبث اإلعاليٍت: انشهبدة 

األَظًت انًسًىنت واندىانت: االخخظبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى04819260كعٍُشعبٍر

َهح ببة85  

 انعطم حىَص
27119539

ركر07425448انعفبشزًسة

لريذة انعٍبدي كهى 

7,5   3000
ــــــــــــــــــ

ركر07689375عسدًٌُرضىاٌ

اوالد فرج اهلل 

اندُىبٍت انشراردة 
21210222

ركر07726990ضىٌىيونٍذ

زً انسهىر عٍٍ 

خهىنت انمٍرواٌ 
21749568

ركر08734459انرخٍضيسًذ

شبرع انًخخبر 

انسٌبدي ضبلٍت 
20693293

ركر08820401بًُسًذيعس

طرٌك لببص كهى 

 زً طٍُت 9
24737299

أَثى08820960يدٍذشبدٌت

طبٍر انظخٍرة 

 طفبلص3073
21168101

ركر08831310انًظًىديهٍثى

طرٌك يُسل 

 4,5شبكر كهى 
23718667

أَثى08833287انبذوييُى

زً انفخر خبٍُبَت 

3080طفبلص 
24038646

ركر08834689بىعسٌسفبٌس

طرٌك يُسل 

 2,5شبكر كهى 
23845465

أَثى08836098انًسغًُيرٌى

طرٌك حٍُىر كهى 

 يركس انشٍسٍت 6
21500670

ركر08838546شمروٌزًذي

طرٌك لريذة كهى 

 طفبلص3,5
25252227

أَثى08842560انخًٍريفبطًت

طرٌك حٍُىر كهى 

3046 طفبلص 3
22931853

ركر08855632انرَبٌيسًذ أيٍٍ

طرٌك انمبٌذ يسًذ 

 َهح 1,5كهى 
24905058

ركر08855734انالفًرشٍذ

انسُشت طفبلص 

3010
22889062

ركر08857408انٍبَمًرايً

طرٌك انطهطٍُت 

 زَمت 6كهى 
23061815

أَثى08858319بىغبًًَهبخر

طرٌك انًسبرزة 

 زً 5,5كهى 
27601205

ركر08858472وانًيسًذ

طرٌك يُسل 

 بىرة 1شبكر كهى 
26886885

أَثى08859843انعبيريخهىد

طرٌك لببص كهى 

 طفبلص 6,5
74676807

أَثى08859976زطٍٍرٌى

طرٌك يسبرزة 

 طفبلص 5كهى 
20952225

2012



أَثى08860820انسكٍىاضًبء
طرٌك انطهطٍُت 

 طفبلص4كهى 
21699972

أَثى08863683ٌعٍشيرٌى
طرٌك انًهذٌت كهى 

 طفبلص 2,5
25027214

ركر08864273لطبطتونٍذ
طرٌك يُسل 

 3شبكر كهى 
22255790

ركر08865801عروشٌبضٍٍ
26884654انعطبٌب لرلُت

ركر08867499كُىأزًذ
طرٌك حىَص كهى 

 َهح عبذ اهلل 2,5
22835439

ركر08868965انسغميسًذ
طرٌك يُسل 

 4,5شبكر كهى 
21290730

أَثى08869183انمسبيًخهٍهت
بئر عهً بٍ خهٍفت 

 طفبلص3040
26033859

أَثى08869742حهٍهًاشىاق
طرٌك يُسل 

شبكر انسُشت 
28251311

ركر08870301خهٍففرذ
انعطبٌب لرلُت 

 طفبلص3035
24778272

ركر08872533بىزبيذخهٍم
طرٌك انطهطٍُت 

 زً 4,5كهى 
24240749

ركر08875085زكرييُظىر
 خبَفً 18شبرع 

َهح عسٌسة 
20338771

أَثى08876827انماللفبطًت
زً انبسري زً 

 3064انروضت 
20337756

أَثى08877411انغربًراوٌت
طرٌك حىَص كهى 

3031 طفبلص 4
20703634

ركر08878288انخًٍريوخذي
طرٌك يُسل 

 3شبكر كهى 
26564061

ركر08882767انظبيجضفٍبٌ
طرٌك ضكرة كهى 

 طفبلص4,5
21028535

أَثى08882769انساٌذيضهٍر
 3زً انبسري 

3064طفبلص 
24810187

ركر08883233انشهًيسًذ
انعطبٌب لرلُت 

طفبلص
92734023

أَثى08883320هرابًرٌى
طرٌك انعٍٍ كهى 

 شبرع 5,5
22219186

ركر09077283بىغذٌريهٍثى
زً انخدبرٌت حبنٍت 

1210انمظرٌٍ 
25582304

ركر09242265بذريطبنر
انًكبرو ضٍذي 

بىزٌذ انشرلٍت 

94493848-

21913958

ركر09705244زًبدِطذاو
يطبر حىزر َفطت 

انذونً زً 
23321348

ركر09778064انبغذادياضبيت
َهح انمٍرواٌ عذد 

 لربت َببم 104
50850966



االدارة انعبمت نهذراضبث انتكىىنىخٍت: اندبمعت 

انمعهذ انعبنً نهذراضبث انتكىىنىخٍت بصفبلص: انمؤضطت 

اإلخبزة انتطبٍمٍت  فً  انهىذضت انمذوٍت: انػهبدة 

أغغبل عبمت: االختصبؼ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

00946954األدبًعالء انذٌه
ركر

 3عمبرة انذانٍت 

حً انمطتمبم 
20725292

00993209به مصطفىمعس
20004858انىبظىر زغىانركر

00995413به ابراهٍمضٍف انذٌه
ركر

انػعبنٍم اندىىبٍت 

انىبظىر زغىان 
22788568

06564555غرٌىطخىنت
أوثى

حي النىر تطاوين 

2200
96777248

06906325به فضمرفٍك
ركر

وهح انمىدً ضهٍم 

زرمذٌه انمىطتٍر 
24387526

06907680مالنأمٍه
ركر

نهج صالح الدين 

االيىبي المكنين 
40118308

07421207انػعريمحمذ
ركر

تىنس اقامة الهناء 

2073اريانة 
23117705

07900281بىوبصرلٍص
810027967909جندوبة ركر

08774028انمرلىريأمٍه
ركر

طريق قرمدة كلم 

3082 صفاقس 5
23131130

08828078بىطبهرعمر
ركر

طريق تىنس كلم 

 5 شارع 8,5
25120084

08834220دمكهٍثم
ركر

طرٌك مىسل 

 3غبكر كهم 
23620184

08840177انمخهىفًزٌبد
ركر

طرٌك انمهذٌت كهم 

3054 صفبلص 9
23155225

08845146انمهطًأحمذ
ركر

طرٌك لرمذة كهم 

 بىزٌبن 4,5
20470507

08845520انمطًأٌمه
ركر

طرٌك تىوص كهم 

3021 صفبلص 8
50796629

08856744داودعمر
ركر

طرٌك انعٍه كهم 

 صفبلص 7,5
24533998

08856773ابه انحبج حمٍذنسهر
ركر

وادي انػٍخ بئر 

عهً صفبلص 
96548817

08858569انعهىظمحمذ
ركر

طرٌك انعٍه كهم 

3013 صفبلص 4
22748295

08860328انمذريأمم
أوثى

طرٌك ضكرة كهم 

 صفبلص2,5
24157379

08864666انػرفًأوىر
ركر

طرٌك تىٍىر كهم 

 انػٍحٍت 6
21534834

08864920بىعسٌسمهذي
ركر

طرٌك مىسل 

 4غبكر كهم 
27258758
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08865889عطبنًرامً
ركر

طرٌك مىسل 

 11غبكر كهم 
22590631

08869448انطعذاويأحمذ
ركر

طرٌك انطهطىٍت 

 صفبلص 4,5كهم 
23883303

08876132زكريعبذ انرؤوف
ركر

طرٌك انمهذٌت كهم 

 ضبلٍت انذاٌر 7
20611831

08876212انفرٌختفراش
ركر

طرٌك انعٍه كهم 

 لصبؼ 4,5
23042843

08878013انرلٍكهبخر
أوثى

ومطت انػفبر 

 صفبلص3044
24432060

08878410خرٌفعفراش
ركر

طرٌك انطهطىٍت 

 صفبلص 5كهم 
24276786

08879409بىطبهرعالء انذٌه
ركر

طرٌك تىوص كهم 

3021 صفبلص 9
20752920

08879485عبذ انكبفًأمم
أوثى

طرٌك انطهطىٍت 

 صفبلص5,5كهم 
ـــــــــــــــ

08880038انخبىأٌمه
ركر

طرٌك مىسل 

 3,5غبكر كهم 
25204775

08880715درببلضرٌه
أوثى

طرٌك لرمذة كهم 

 بىزٌبن 7
22354566

09222879حبمذيمىعم
ـــــــــــــصفبلصركر

09303760ابه ضالمتأمبل
أوثى

غبرع63  

 اندمهىرٌت اكىدة
22709079

09371111هىٌذيزهٍر
ركر

وهح همرغىنذ 

5160انمهذٌت 
21397464

09378678عمبرمىتصر
ركر

اندم انعٍثت 

 انمهذٌت5160
23499060

09392331به مببرنوسار
ركر

وهح تسركت12  

 لصىر انطبف
25618055

أوثى12606403ٌحٍبويعبٍر

انصبدق انٍحٍبوي 

25707104 404ؼ ة 

CG080001ببٌبداي بىالٌبضر آوذراي
ركر

طرٌك انمطبر كهم 

25599608 صفبلص3,5



االدارة العامت للذراضاث التكنىلىجٍت: الجامعت 

المعهذ العالً للذراضاث التكنىلىجٍت بصفاقص: المؤضطت 

اإلجازة التطبٍقٍت  فً  بعث المشارٌع واحٍاء وتطىٌر مشارٌع الصناعاث التقلٍذٌت والخذماث راث العالقت: الشهادة 

بعث المشارٌع واحٍاء وتطىٌر مشارٌع الصناعاث التقلٍذٌت و الخذماث راث العالقت : البناء المشترك :  االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان 

الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر08404571بىعسٌسضلٍم

طرٌق منسل 

27867071 3شاكر كلم 

أنثى08781546الفهرينطرٌن
طرٌق ضٍذي 

 4منصىر كلم 
23664256

ركر08165076عسعىزيولٍذ
 1حً الهناء 

 44عذد 
20297580

ركر08151636الطرابلطًمحمذ
طرٌق المطار 

 نهج 1كلم 
21939160

أنثى08787936الفقًضىار
طريق قابس 

 6,5كلم 
22502023

أنثى05396956قرقىريإٌناش
طريق العين 

 مركز 3كلم 
22669645

أنثى05394322بىدبىشهاجر
طريق القائد 

 2محمد كلم 
26613138

أنثى08764624اللىاتًنادٌت
طريق قرمدة 

 4,5كلم 
23624740

أنثى05393225اللحٍانًمنى
طريق تنيور 

 الشيحية 7كلم 
21414094
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االداسج العاهح للذساساخ الركٌىلىجٍح: الجاهعح 

الوعهذ العالً للذساساخ الركٌىلىجٍح تصفاقس: الوؤسسح 

اإلجاصج الرطثٍقٍح فً إداسج األعوال : الشهادج 

قٍادج هشاسٌع الجىدج: تٌاء هشرشك :  االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أًثى07679074صٌرىًًخذٌجح
هكرثح حً 

الشٌاض حفىص 
97407248

ركش09064773وًٍسًهٌزس
عٍي جٌاى فىساًح 

1200القصشٌي 
27041056

أًثى08822688ولهاسحش
ساقٍح الضٌد 

شاسع الوخراس 
25388390

أًثى09051355عصٍذيهالك
هشكض هاذف 

عوىهً اهام 
92910469

ركش06206194تي علًتاسن
حي النسيم 

المظيلة قفصة 
24491458

أًثى08788615تي هحوذحىسٌح
حي الحبيب حي 

 18المرسى عدد 
52894400

ركش09131806الشاوشهحوذ جهاد
حومة4180  

 السوق الجوامع
95242661

ركش09058865دتاتًتى تكش
سمامة سبيطلة 

1200القصرين 
27111876

أًثى08819453روٌةصفاء
ساقية الزيت كلم 

3021 صفاقس 6
20679956

أًثى06218902فىساذًسٌاء
العجاهح قصش 

قفصح ًهج 
96104401

أًثى06552311حثاسًكشٌوح
حً الوهشجاى 

3200ذطاوٌي 
27142422

ركش08839762جلىلًهصطفى
طشٌق ذىًس كلن 

 صفاقس 1,5
22210251

أًثى07712864جشايساوٌح
 3100القٍشواى 

 3121الشثٍكح 
26296024

أًثى06559002قشصٍعحٌاى
حً الجذٌذ 

غوشاسي ذطاوٌي  
20449301

أًثى06235256هحوىدسهام
حً الضهىس 

االول هٌضل سقن 
94902221

ركش08359796هسرىسيعادل
 129ص ب 

ذىصس الشقشاطً 
22289312

أًثى05932809دغسًٌسوضح
ًهج الهادي57  

 االسىد الحاهح
25162015

أًثى09051532طششًخوٍسح
ًهج الحذائق14  

 حً الثساذٍي
96639222

أًثى09108932لعواسيآهال
حً الشجاء 

جشجٍس هذًٍي 
20350621

2012



االداسة اٌعبِت ٌٍذساعبث اٌخىٕىٌىجُت: اٌجبِعت 

اٌّعهذ اٌعبٌٍ ٌٍذساعبث اٌخىٕىٌىجُت بصفبلظ: اٌّؤعغت 

اإلجبصة اٌخطبُمُت  فٍ  حىٕىٌىجُبث اإلعالُِت: اٌشهبدة 

اٌخصشف فٍ األٔظّت اإلعالُِت: اٌبٕبء اٌّشخشن :  االخخصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أٔث04916704ًبٕعبِشصببشَٓ
إٌّصىسة 

اٌششلُت لبٍٍ 
24279568

أٔث04901205ًحبِذشىَبت
حٍ اٌّببدٌت دوص 

4260اٌششلٍ 
99129663

أٔث08363621ًعشوًَِٕ
حٍ اٌّغخىصف 

بىهالي حىصس 
21754928

أٔث05939715ًصوَٕخِحبىبت
اٌّشوض اٌثمبفٍ 

اٌطبهش اٌحذاد 
21891620

أٔث08596676ًاٌعٍىٌحٕبْ
عطرية رابح 

علوي القصريه 
96877978

أٔث04901160ًاٌصىَعٍصهشة
 4274ليماقس 

4200قبلي 
96702034

أٔث08641371ًبىععُذةحٕبْ
 به 4ص ب 

 4160قردان 
40312117

روش08690187ِشغىيحغبَ اٌذَٓ
برج عريف136  

5199المهدية 
40424114

روش08864620صوشٌأحّذ
طريق السلطىية 

 زوقة الحداد 9كلم 
21122963

أٔث08373725ًبغُغتفبطّت
عّبسة بغُغت 

اداسة اٌفالحت 
20005733

روش08585009اٌصعذٌٍعالَ
ٔهج 17 حىٔظ

ٔببً اٌّشعً 
95225843

أٔث04917942ًاٌشُببٌٍُّٔبء
اٌشابطت لبٍٍ 

 لب4233ٍٍ
41222835

أٔث09203933ًاٌعىشٍِأُِشة
بئش اٌحفٍ حٍ 

 9113إٌغُُ 
97915705

أٔث09126766ًشُفهفشدوط
حٍ اٌحذائك2  

 ٔهج اٌىسود
25895388

أٔث08795659ًِٕبصشَتعبٌّت
إٌّبصشَت 

اٌمٕذوي بئش عٍٍ 
94619425

أٔث04910424ًاٌجٍىٌٍِبشووت
اٌمطعبَت لبٍٍ 

 لب4200ٍٍ
95087669

أٔث04910477ًبٕعّشاْسوضت
426424499278اٌفىاس لبٍٍ 

روش08421362حغٓأَّٓ
 3حٍ اٌبحشٌ 

 عذد 2136ٔهج 
21553406

أٔث06235956ًاألخضشسأُب
 60ِٕضي عذد 

ٔهج غضة حٍ 
55970968

روش06187247صعبىطٍاعّبعًُ

حٍ اٌّطبس لفصت 

40355786ٔهج ابى حذاد 
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أٔث08196836ًبىهبٌٍحذة

اٌّبشون اٌبىهبٌٍ 

27588534لشة ِحطت 

أٔث08073253ًاٌعىادٌوشَّت

االداسة اٌعبِت 

22229470ٌٍفالحت اٌذهّبٍٔ 

أٔث05917706ًغشَبٍحٕبْ

ٔهج صالح20  

21072192 اٌذَٓ بىشىشت

52348013ـــــــــــــــــأٔث08585468ًاٌعٍىٌصَٕت

أٔث09083692ًدسببٌٍُِٕت

اٌّذسعت االبخذائُت 

28099341ببٌغالطُٕت 

أٔث09072892ًعّبسٌعٍىي

حٍ اٌبغبحُٓ 

25747810اٌثبٌث اٌمصشَٓ 

روش08828590بٕبشاهُُعفُبْ

طشَك اٌغٍطُٕت 

20063273 صفبلظ 4,5وٍُ 

أٔث09133722ًحبِذًٌٌٍُ

شبسع ِٕخصش 

22675420صغذود ِخجش عذد 

أٔث09084428ًُِغبوٌسوضت

حٍ عُٓ 

20940340اٌخضشاء 

أٔث06223320ًٔبصشٌخٍىد

خٍىد بٕج عبذ اهلل 

20663665ٔبصشٌ حٍ 

أٔث08086731ًصغُشٍِىه

حٍ اٌفشح اٌىبف 

710041210773

أٔث04897324ًِمذادحٍُّت

ٔهج اٌجضائش18  

420040810178لبٍٍ 

روش08858197ِىىسِعبر

طشَك اٌّهذَت وٍُ 

ـــــــــــــــ8

روش06560129بىخشُُبٍمبعُ

بشَذ اٌغعبدة 

95502110حطبوَٓ اٌشّبٌُت 

أٔث04914893ًاٌعشَبٍٔىسط

بىعبذ اهلل عىق 

423694123259االحذ لبٍٍ 

أٔث04914082ًبٓ عخُمتدسصبف

ٔهج بىٌىُٔب4  

27322752 إٌضٌت اٌجىفُت

أٔث08647074ًَحًُإِٓت

 4160بٕمشداْ 

96752914 114ص ة 

أٔث04917103ًاٌىعىبًٍِٕ

دوص اٌششلٍ حٍ 

25560794اٌعببدٌت عٍُىة 

أٔث04905875ًعبُذعفبف

حٍ اوالد عىْ 

25219543دوص اٌغشبٍ 

أٔث09060783ًاٌزَبٍٔعُّت

ٔهج اٌىهف8  

97357176 اٌضهىس اٌمصشَٓ

أٔث04906417ًحبحىحأحالَ

بىعبذ اهلل عىق 

423024499259االحذ لبٍٍ 

أٔث04918336ًودعخىٌت

 4274ٌُّبلظ 

96680196لبٍٍ

أٔث04896903ًاٌحضُشٌشبرٌُت

اَ اٌصّعت عىق 

27734211 لب4212ٍٍاالحذ 

روش04893577بّٕحّذبٍمبعُ

حٍ اوالد 

22043491ِٕصىس دوص 

روش08800035اٌضَبٍٔعّش

طشَك عُذٌ 

22142646ِٕصىس صفبلظ

روش08407639ابٓ حغبٔتأُِٓ

أوث حٍ اٌغىه5  

1 شمت 4عّبسة   21359393



االدارة انعبيت نهذراسبث انتكُىنىجُت: انجبيعت 

انًعهذ انعبنٍ نهذراسبث انتكُىنىجُت بصفبقس: انًؤسست 

اإلجبزة انتطبُقُت  فٍ  هُذست األسبنُب: انشهبدة 

يعبنجت وتثًٍُ انُفبَبث : انبُبء انًشترك :  االختصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَث05932045ًعكروثيرَى
دٍ انقذرٌ تبهبى 

6032قببس 
50438246

ركر04912197بُصبنخعبذ انكرَى
َهج عُببت دٍ 

انُسُى جُعىرة 
95662087

ركر00988517انطرابهسٍأدًذ
جبم انىسط دٍ 

انُسهت زغىاٌ
24616728

أَث08826656ًشهفىحجًُهت
وادٌ انرخبو بئر 

عهٍ بٍ خهُفت 
24426677

أَث06555738ًشبكُرزَُب
الرقبة تطاوين 

3293
20359442

أَث08844055ًدردورٌوفبء
عنذ محمذ 

بىرويص تاجر 
94452197

أَث06215069ًانذبجٍربخ
اوالد الحاج بلخير 

2115قفصة  
20572642

أَث06225969ًدُذورٌيفُذة
حي النصر السنذ 

2190قفصة 
94343809

أَث05932531ًدًُذاثخذَجت
نهج قرطبة شنني 

6041قابس 
20544978

ركر05924056ارتًٍُاألسعذ
َهج انشُخ شًس 

انذٍَ وادٌ انُىر 
23428443

أَث09085374ًانخهفٍردًت
سبُبت يذطت 

بُسٍَ شبل 
20783761

ركر00987457كرَفتَىسف
 STEGزغىاٌ 

1100
9659284

أَث04917841ًيعبنٍايُرة
انرابطت قبهٍ 

4233
41245818

أَث05938770ًيعبوٌَسرٍَ
 أفرَم 9َهج 

تبهبى قببس
21291082

أَث09073388ًانُصرٌيًُ
َهج األتراك4  

  انسهىر قصرٍَ
21688757

أَث04901019ًانُقُهٍاسًبء
َهج انقُروا09ٌ  

  قبهٍ انشًبنُت
24517491

أَث05940500ًرابخيروي
َهج دهًُت 

انسعذَت شٍُُ 
23793770

أَث09086985ًسعُذاوٌيرَى
انشركت انجهىَت 

نهُقم ببنقصرٍَ 
23375047

أَث05942001ًسذَرٌسًُت
َهج يذًىد 

انًبطرٌ قببس 
27047618

أَث08374457ًفرحتقىي
عهقت َفطت تىزر 

2240
21861550

2012



أَث05936380ًدصذبصٍسالف
 6013يهببط 

 6020انذبيت 
96596362

أَث08633368ًجهُذسًُرة
شبرع انذبُب 

بىرقُبت بُقرداٌ 
26179745

أَث04905993ًانعهىٌزَُب

 4274نًُبقس 

93142171 قبه4200ٍ

أَث04917640ًبُذسٍيروة

انرابطت قبهٍ 

423340912543

أَث06559963ًرزقسهبو

َهج افغبَستبٌ 

320025510531تطبوٍَ 

أَث04918950ًانشبَبَذي

َهج بهقبسى 

41205829انببزيٍ قبهٍ 

أَث05906476ًانسعُذٌعفبف

َهج انقبدسُت دٍ 

22255866يذًذ عهٍ 
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