
الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في التصرف في المؤسسات
االختصاص : محاسبة ومالية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

22225753طريق منزل شاكر كلم 1.5 زنقة الفيرمة صفاقسأنثى08845076عبد الويسناء

96848446الرقاب سيدي بوزيد 9140أنثى09205861عبيديايناس

22190850حي البحري 3 نھج 2148 منزل عدد 5 صفاقس 3064ذكر08842694العجميبالل

26079979طريق المھدية كلم 3 صفاقسأنثى08840778باليآمنة

25649596طريق تنيور كلم 14 عرفات صفاقس 3041أنثى08843473بالحاج خليفةعفاف

95274987طريق تنيور كلم 8 صفاقسأنثى08820590بن سعدحنان

21571982الشرقي ـ قرقنة 3070 صفاقسأنثى08845590بنورنائلة

22923615طريق منزل شاكر كلم 2.5 مركز العجمي صفاقس 3003ذكر08784951بسباسإحسان

22944841حي طينة الجديدة طريق قابس كلم 9 صفاقس 3084ذكر06225961براھميرياض

20026248طريق القائد محمد كلم 6.5 الطبلبي 3003 صفاقسأنثى08807735دمقھاجر

96815283طريق تونس كلم 4 مركز بوعصيدة صفاقسأنثى08809888دربالأميرة

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



20112107طريق المھدية كلم 8 قصاص بوعلي صفاقس 3011أنثى08843862العشأميرة

20623210طريق تنيور كلم 7 شارع الطاھر الحداد صفاقس 3041ذكر08822823الفقيمجدي

25592587طريق المطار كلم 2 عمارة المنزه bloc 7 c صفاقس 3023أنثى08842877طايعمروى

97588479طريق المھدية كلم 8.5 صفاقس 3054ذكر08760505الفخفاخمحمد

تنيور كلم 4أنثى08829083ھدريشأمينة

96815985طريق تنيور كلم 7 الشيحية 20 مارس 3041 صفاقسذكر08785931جربوعيناجح

24064630طريق تنيور كلم 7 حي 20 مارس 3041أنثى08843998جربوعيأسماء

23956964طريق تونس كلم STPA  BP 67 8.5 صفاقس 3000أنثى08805172اللجميايمان

-519296177802نزھة سيدي علوان المھديةذكر08284991المجدوبيجمال
25051644

22167172طريق المھدية كلم 5.5 مركز خيرية صفاقس ساقية الدائر 3011أنثى08819221المكورعلية

23555321طريق السلطنية كلم 5.5 خلف المعھد صفاقس 3081ذكر08805376الصامتراغب

20861753طريق قرمدة كلم 9 صفاقس 3012أنثى08844067السھيليوفاء

25960621نھج أبو العالء المعري قصر ھالل 5070 المنستيرأنثى06875127سليمانفادية

21566988طريق العين كلم 4 زنقة ولھا صفاقسذكر08809057تقتاقزياد

97017757طريق المھدية كلم 9 مركز السبعي 3054 صفاقسأنثى08842840التونسيكوثر

74485708طريق السلطنية كلم 4 صفاقس 3028أنثى08198747الطرابلسيإيمان

23140313طريق العين كلم 5 صفاقسذكر08761412يعيشمحمد سالم

97898932طريق المھدية كلم 6.5 ساقية الدائر صفاقس 3011أنثى08839492الزواريمريم



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في االتقنيات التجارية
االختصاص : تقنيات البيع

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

99247976الرقابأنثى09216722احمديسنية

94777828الھيشرية 9131 سيدي بوزيد 9100أنثى06094357برقوقينبيلة

20033551طريق قرمدة كلم 13 العوابد صفاقس 3074أنثى08843470بنضوثريا

20306943الجبارنة ـ عقارب ـ صفاقس 3057أنثى08825568بن رقيقةنسرين

23682548نھج فلسطين حي المعاصر المحرس 3060 صفاقسأنثى09074340بن زينةجوالن

21131848طريق العين كلم 1.2 نھج عدد 169 صفاقس 3003ذكر08797421بوحامدأحمد

طريق تونس كلم 4 ص ب 114 صفاقس 3031ذكر08795878شقرونحمدي

95434482حي الحبيب نھج عدد 2159 صفاقس 3032أنثى08825489الشمتورينادية

22971436طريق المھدية كلم 5.5 نھج المھدي عدد 7 ساقية الدائر صفاقس 3011أنثى08842742دريرةأمال

20386307زنقة خيرية عدد 4 ساقية الدائر صفاقس 3011أنثى08817802العشوسام

21517584طريق تنيور كلم 7.5 صفاقس 3041ذكر08784618حماديأحمد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني

Moalla Sahbi
Zone de texte 
22374275



20734156طريق قابس كلم 9 حي طينة صفاقس 3084أنثى08803912جابليمنى

24853337طريق سيدي منصور كلم 8 صفاقسذكر08783192القطيوديع

-22832760طريق العين شارع الحبيب بورقيبة نھج البدر عدد 13 صفاقس 3042أنثى08792724المصموديرانية
74651042

95353624طريق قرمدة كلم 9 حي الحرية صفاقس 3012أنثى08802707مرادلبنه

23630990طريق منزل شاكر كلم 3.5 صفاقسذكر08796533واليمروان



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في التجارة العالمية
االختصاص : تجارة وعالقات خارجية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

22192069طريق العين كلم 5.5 مركز بن حليمة 3042 صفاقسأنثى08767578عبد الناظرسھا

طريق تونس كلم 10 صفاقسأنثى08787322عبيدةضحى

22242972طريق قرمدة كلم 2.5 صفاقس 3062ذكر08845177العوادنيمراد

24268560الغريبة 3034 صفاقسأنثى08823831بلقاسمذھبية

22821845طريق السلطنية كلم 3.5 صفاقسذكر08795010بن حميدةغازي

74644299عقارب 3030 صفاقسأنثى08802058بنصيرسعاد

20850097طريق قابس كلم 9 صفاقس 3084أنثى08793050شفرود المحرسينسرين

20703023الصخيرة صفاقسأنثى08798461المايلنسرين

22748974طريق المطار كلم 4 صفاقس 3065ذكر08750736غربالأنيس

22759472طريق سيدي منصور كلم 5 حي الخليج 3063 صفاقسذكر08801735غريبيأكرم

202743121السواسي المھدية 5140أنثى09384043الحاج نصربسمة

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



21737573طريق تنيور كلم 3.5 عند التاجر المازري الحمامي صفاقسأنثى08807515الجميلوداد

20338756طريق تنيور كلم 5.5 الشيحية 3041ذكر08834328الجموسيھشام

23258245مليتة قرقنة 3015 صفاقسأنثى08824458كمونايناس

23967267طريق السلطنية كلم 6 صفاقسأنثى08827831الكرايأميرة

74666819طريق سكرة كلم 4 نھج زمبيا عدد 656 حي الروضة صفاقسأنثى08783738خماخمإيمان

23274043طريق السلطنية كلم 7.5 صفاقس 3067أنثى08807578كريشانايمان

22912294طريق المطار كلم 4.5 حي البحري 1ذكر08764148السودانيحسن

22260039طريق قابس كلم 7 حي المعز 3083 صفاقسأنثى08827922التليليھبة

طريق قرمدة كلم 1.5 نھج شكيب أرسالن صفاقسأنثى08844983الطرابلسيأروى

12521717526نھج قرطاج 4070 مساكن سوسةذكر08494096طرادوجيه

25648081نھج المكنين الجم المھديةأنثى09375106زيدمريم

Moalla Sahbi
Zone de texte 
21572602



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في اإلعالمية
االختصاص : إعالمية التصرف

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

سيدي بوزيد بئر الحفي 9113 نھج محمد الخامسذكر09210540عكريميطارق

22214667طريق قرمدة كلم 7 صفاقس 3012أنثى08793933العيادينجلة

11525153143نھج قسنطينية ساقية الزيت 3080 صفاقسأنثى08164232بلغيثشامة

21272298سيدي منصور كلم 8 صفاقسأنثى08827001بنمنصورمنال

21666626نھج10234 الوردية 2 تونس 2053ذكر08921961بن صالحمحمد أيمن

25030478الحمام الغريبة 3034 صفاقسأنثى08790699بنعليعليه

96551166طريق تنيور كلم 7.5 مركز الشيحية زنقة الجمل 3041 صفاقسأنثى08842471بوقشةوئام

3922604351نھج 20 مارس سيدي حسين  سيجومي 1065 تونسذكر04804001شرف الدينرامي

99698394الرقاب 9170 سيدي بوزيدأنثى06097242شابيسنية

96802623الشواشنة أوالد حفوز 9180 سيدي بوزيدأنثى06085244شوشانسھير

93761449حي الفردوس المبيت الجامعي الفردوس 9115 سيدي بوزيدأنثى09214073ذيبيفاطمة الزھرة

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



22915458عمارة سيرولس سيدي عبد الحميد شقة 2-2 عمارة c4 سوسة 4000أنثى08767472فريجيسھام

25153012أوالد بو سمير جبنيانة 3056 صفاقس 4000أنثى08823916قمرينسرين

74883770الجبارنة ـ جبنيانة 3080 صفاقسأنثى08841138جبرانيمروى

23458861طريق األفران كلم 4 صفاقسأنثى08774413كمونمريم

21112132طريق العين كلم 2.5 صفاقس 3051ذكر08779594المزغنيحاسم

24908886سيدي بوزيد الرقاب السعدة 9115ذكر09216643ميساويأيمن

98717841طريق الطايعي بن قردان 4160 مدنينذكر09106632الناجحنبيل

طريق سكرة كلم 4 صفاقس 3000ذكر08786360الصامتسليم

21513611حزق جبنيانة صفاقسأنثى08813159السالميدنيا

21653150طريق السلطنية كلم 8.5 صفاقس 3067ذكر08802117الزواريرياض



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في اإلعالمية
االختصاص : اإلعالمية الصناعية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

20310212طريق سيدي منصور كلم 5 صفاقسذكر08761642ابن يحييأمير

طريق قابس كلم 7ذكر08827459البرادعيزياد

21958048طريق السلطنية كلم 6 قاعة سليم للحالقة صفاقسذكر08777678ابن دخيلماھر

74692206طريق المقبرة حي المعاصر المحرس صفاقس 3000أنثى08825985الفالحيعبير

22061031طريق قرمدة كلم 2 عين شيخ روحه  صفاقسذكر08798209الفريخةحمدي

21572520طريق المطار زنقة العربي كلم 2 صفاقس 3023ذكر08826841الھماميحسام الدين

22463905طريق قابس كلم 7.5 حي      صفاقس 3083ذكر08822810الحمرونيحافظ

96371571المكناسي 9140 سيدي بوزيدأنثى09202290جنفاويفايزة

21720276صفاقسذكر08827952الجربوعيفيصل

20247383سيدي منصور كلم 9.5 صفاقسذكر08801585األسودخالد

94845447األبراج بئر علي صفاقسأنثى08167178لطيفراضية

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



26866808ساقية الزيت صفاقس 3100ذكر08821484المعالجمحمد

99267381طريق السلطنية كلم 4.5 صفاقس 3002أنثى08843632المعالجلبنى

97756762سعيدة الشمالية الرقاب 9115 سيدي بوزيدذكر09201630ميساوينزار

99063496بطرية أوالد بوسمير جبنيانة صفاقس 3056ذكر08799033المنتصرمراد

99793470أم العظام 1 سيدي بوزيد 9111أنثى06085681نصريآمنة

24155140حي أوالد شلبي سيدي بوزيد 9100ذكر06083417صغرونيفيصل

معمل الجبس التونسي المكناسي 9140 السيد الشاذلي قمودي سيدي ذكر06039483ساكرييونس
بوزيد

96329226

22832654طريق تونس كلم 1.5 صفاقس 3002ذكر08843644التركيعمر



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في اإلعالمية
االختصاص : شبكات إعالمية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

23531890طريق قابس كلم 7 صفاقس 3083ذكر08782981بن عليةزياد

23797575ص ب عدد 20 نھج أبو القاسم الشابي 3080 صفاقسذكر08789782بنوركمال

24830853طريق المحارزة 3000 صفاقسذكر08825667الشبشوبينضال

74266172طريق قرمدة نھج بوزيان 3022 صفاقسأنثى08838712الشرفيرحمة

20912197حي األمل طريق الشاطئ شقة 109 الصخيرة صفاقس 3050أنثى08785852الشيبانينعيمة

96431155طريق القائد امحمد كلم 3 صفاقس 3002ذكر08798296شورىراسم

22143876الرميلية سوق الجديد 9142 سيدي بوزيدذكر06088709ظاھريخالد

924636845نھج جزيرة كوريا المروج 4 بن عروس 2073ذكر07150602الذويبيمروان

24636845طريق السلطنية كلم 7 صفاقسذكر08824552غربالمحمد عالء

23457603مكتبة النجاح 2130 المتلوي قفصة 2130ذكر06223495حميديعبد الباسط

22044140طريق تنيور كلم 3 صفاقس 3002ذكر08751806المصموديأحمد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



20129410طريق منزل شاكر كلم 4 صفاقس 3013ذكر08806127المرابطحسان

21336659طريق المطار 3088 صفاقسذكر08844847ناجيياسين

74069988العطايا قرقنة 3035 صفاقسأنثى08842383الصامتآمنة

25563704شارع الھادي شاكر نھج تونس ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08804805زنازنسليم

22457773طريق المھدية كلم 4 مركز كعنيش 3011 صفاقسذكر08772295الزواريزياد



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في اإلحصاء والمعالجة اإلعالمية للمعطيات
االختصاص : اإلحصاء

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

23568177القنيطرة الصخيرة 3050 صفاقسذكر08784417عبد هللابدر

-20017304طريق سكرة كلم 4 حي السعادة عدد 27 صفاقس 3052أنثى08809818أمانعسھام
96708329

أوالد عيوني الرقاب عند محمد بن طاھر عيوني تاجر مواد غذائية ذكر09212073عيونيمراد
9170 سيدي بوزيد

20483612

95290271المحارم سيدي بوزيد الشرقية 9141أنثى09216094بدرينبيلة

20063273طريق السلطنية كلم 5 صفاقس 3081ذكر08828590بنبراھيمسفيان

95319611الميدة 8044 والية نابلذكر06384069بنمعاطيغسان

40337773حزق 3026 صفاقسأنثى08823371بن سالمجميلة

23102237طريق منزل شاكر  صفاقس 3068ذكر08832259المرعويجھاد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في التحليل الكيميائي
االختصاص : التحليل الكيميائي

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

26175861الغرابة صفاقس 3043ذكر08808682عمارحسان

22662577بوسعيد القنيطرة  الصخيرة 3050 صفاقسذكر08812891باشاسفيان

95861796ودران الشمالي بئر علي بن خليفة 3040 صفاقسذكر08812442بن مبروكمھند

20502706طريق المطار كلم 2.5 صفاقسأنثى06546215بن اصميدهسناء

22379930شارع الحبيب بورقيبة 3020 منزل شاكر صفاقسذكر08816580حمرونيمھدي

22685626طريق المھدية كلم 3 صفاقس 3002ذكر08779161كموناحمد

21065360نھج الحبيب المعزون ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08818929المعالجرائد

94375888الحمادة أوالد الحاج سوسي الصخيرة 3050 صفاقسذكر08824739المشاينورالدين

195744368نھج ابن شباط قبلي 4200ذكر04907538محرزعلي

24567241نھج الغرابي شارع 2 مارس قربة نابل 9070ذكر06461353نابيبالل

21404125 4نھج 42718 تونسذكر04739431الرياحيلمجد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



23047974حي المسعدين سكرة عمارة النافورة Bloc F صفاقس 3000أنثى08753808سعيديمريم

23753641حي السعادة 2 نھج نواق الشط رقم 10 المحرس 3060 صفاقسذكر08802433الساحليرياض

21880568حزق 3026 صفاقسذكر08811673السالمينبيل

96900732ساقية الزيت مركز السدرة كلم 8 صفاقس 3021أنثى08824935اليانقيوفاء



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الصناعات الغذائية
االختصاص : الصناعات الغذائية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

23101773نھج أم كلثوم سوق الزيتون جبنيانة صفاقسأنثى08807433بن نصرمريم

21170096حي 5 أوت عمارة عدد 17 شقة عدد 2 صفاقس 3002أنثى08822126بن وادةحسناء

97856555طريق سيدي منصور كلم 4.5 صفاقس 3002أنثى08805250الشريففاطمة بنت محمد

20984777جبنيانة صفاقس 3080 صفاقسأنثى08837155الشريففاطمة بنت عبد العز

22494210طريق سكرة كلم 1.5 زنقة العموص صفاقس 3003ذكر08822038الفيتوريأشرف

25103092حي الحدائق عمارة D2 شقة عدد 7 صفاقس 3002أنثى08843382الفريخةانتصار

722312821نھج عثمان  ابن عفان تونس 2000أنثى08727436جرادأمل

23041896نھج طارق ابن زياد عدد 24 ساقية الزيت صفاقس 3021أنثى08843358الصعدليآية

22306334الدوالي قفصة 2143أنثى06208311يوسفيأميرة

96799970سيدي بوزيد منزل بوزيان  القالل 9100ذكر06096587زويديرشيد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الھندسة المدنية
االختصاص : بناء

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

22911050طريق تونس كلم 2.5 زنقة اإلذاعة صفاقسذكر08774954عبد الھاديالطاھر

20889156ساقية الزيت نھج بن شباط 3021 صفاقسذكر08838629العفاسمحمد

94492048طريق قابس كلم 6.5 طينة 3083 صفاقسذكر08842405علوانيھاشم

74616132منزل شاكر كلم 4.5 صفاقس 3013ذكر08825274العلوشمحمد

22055321شارع  المنجي سليم عدد 14 ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08805810عّمارذاكر

21926727حي حشاد طريق الميناء الشابة المھديةذكر08696811ابن عماررمزي

21719987ملولش شارع ابن رشد 5114 المھديةذكر09385209بنجمعهعاطف

20764113طريق المطار كلم 3 أما جامع الھدى صفاقسذكر08807360دمقمحمود

23153762نھج ابن خلدون ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08757194الفخفاخمحمد

22707571طريق المھدية كلم 8.5 شارع الرشاد 3011 صفاقسذكر08836635الفراتيمحمد خليل

22674515طريق قرمدة كمل 6 مركز كمون 3022 صفاقسذكر08814867الصادق الفريخةمحمد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



22069167الشرايطية الجنوبية الشراردة القيروان 3116ذكر07653527غريبيخميس

92101899طريق قابس كلم 4.5 زنقة مروان ( شركة سوتراقاز) 3000 صفاقسذكر06090054حجالويعباس

22140424عدد 2 الحمام ملولش المھديةذكر08674089حسينمروان

22817780طريق قرمدة كلم 3 صفاقسذكر08760928الكرايياسر

22642053طريق قرمدة كلم 6 بوزيان 3036 صفاقسذكر08833648المصموديأحمد

     22616128طريق المھدية كلم 8 قصاص بوعلي ساقية الداير 3054 صفاقسذكر08808848المجدوبقيس

22679251طريق العين كلم 2.5 صفاقس 3051ذكر08792529الرقيقمجدي



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الھندسة المدنية
االختصاص : أشغال عمومية وبلدية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

26233266طريق تنيور كلم 7 الشيحية 3041 صفاقسذكر08808499الجملوائل

95751183طريق سيدي منصور كلم 6 حي الخليج 3063 صفاقسذكر08797724خراطمحمد علي

22010744طريق السلطنية كلم 5.5 صفاقس 3081أنثى08826464اللواتيسلمى

96705049طريق المھدية كلم 5 زنقة الشيخ مقني صفاقسذكر08843194مقنيبالل

20929454شارع الحبيب بورقيبة 3110 المھديةذكر09373032سيدھمكريم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر08835839يعيشزياد

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الھندسة الميكانيكية
االختصاص : بناء وتصنيع آلي

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

22524196طريق تونس كلم 5 صفاقس 3099ذكر08845516عبد الدائمراغب

20184622طريق قابس كلم 3.5 صفاقس 3052ذكر08803495عبد الموالهباسم

25246494حي الزيتونة عمارة 8 شقة عدد 3 صفاقس 3001ذكر08808481عبيدبالل

23134530طريق قرمدة كلم 9 صفاقس 3012ذكر08802101البكوشمھدي

22101766حي الفتح بئر علي 3040 صفاقسذكر08820813بن عمارةمحمد

74670317حي البحري 3 حي الروضة 3064 صفاقسذكر08790721بن زروقمحمد

25552199دوار اللواتة 3077 صفاقسذكر08787836الدبابيرؤوف

23024469دوار اللواتة 3077 صفاقسذكر08795375الدبابيفتحي

30224018066شارع المختار الزيادي ساقية الزيت صفاقسذكر08788631ھدريشمحمد

93817101طريق السلطنية كلم 12 3040 صفاقسذكر08840880العربيمھدي

21141897طريق العين كلم 5 صفاقس 3042ذكر08777349معلىعدنان

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



23324021جبنيانة 3080 صفاقسذكر08797358رويسأمين

24903810ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنثى08759772السنوسيريم

22055602طريق المھدية كلم 8.5 صفاقس 3054ذكر08840172التونسيعمر

20484291ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر08764890التركيحسام

74250029طريق تونس كلم 5 ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08835498ولھاھشام



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الھندسة الميكانيكية
االختصاص : بناء معدني

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

95191831أوالد عبد النبي ملولش 5114 المھديةذكر08660232عليخليل

22838036ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر08801277عمامومحمد أمين

23328008طريق المھدية كلم 8 صفاقس 3011ذكر08827033البھلولأحمد

21883711طريق المطار كلم 8 صفاقس 3000ذكر08807597بنعليھيثم

24776326طريق تنيور كلم 5.5 صفاقس 3041ذكر08825722بن عامرعمر

97163677نوال الصخيرة 3050 صفاقسذكر08799711بنحسينمفتاح

25924909بوجربوع طريق تنيور كلم 35 صفاقس 3092أنثى08780092بوقطفحنان

22950116ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكر08794246شطوروعصام

40221020طريق قابس كلم 6.5 زنقة التوتة حي بن سعيدة 3083 صفاقسذكر08820383الدالجيوليد

20551010طريق سيدي منصور كلم 4.5 حي المنشية 3094 صفاقسذكر08842746داودياسين

طريق تنيور كلم 6.5 شارع غرة جوان عدد 23 مدخل دربال الشيحية ذكر08825599دربالأحمد
3041 صفاقس

22243763

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



24432040صبيح الصخيرة 3050 صفاقسذكر08802800الذيبقيس

20036143حي 20 مارس طريق تنيور 3041 صفاقسذكر08816824الحكيمياسين

26731139طريق تونس كلم 8.5 صفاقس 3021ذكر08820183اليعقوبيعالء الدين

24422346طريق القائد محمد كلم 6.5 صفاقس 3041ذكر08842398الحاج قاسمفراس

98628304أوالد مبروك ملولش المھدية 5119ذكر09374740ابن الحاج حسنعبد الرزاق

23307375طريق قابس كلم 8.5 زنقة بوحاجب 3085 صفاقسذكر08805996الجوهمحمد

23203201طريق تنيور كلم 6 الشيحية 3041 صفاقسذكر08804338الجملسعيد

22654324الخمارة قصور الساف المھدية 5136ذكر08681260الخميريآدم

97052631المدينة العتيقة 3001 صفاقسذكر08807884الكتاريأمين

حانوت خليفة العجيلي شارع الھادي شاكر بئر علي بن خليفة 3040 ذكر08193315العجيليلطفي
صفاقس

95490798

26666566طريق قرمدة نھج قرجانة عدد 27 صفاقسذكر08842165المعلولمجدي

20725715صفاقس الجديدة Agence STEG  شارع مجيدة بوليلة 3027 صفاقسذكر06046804الميزورينور الدين

 24015946المزونة سيدي بوزيدذكر06092484سمحونحسني

22242002النجاة قرقنة 3046 صفاقسذكر08179139سويسيحمدي

22527508نھج ابن الجبر عدد 3 ساقية الزيت صفاقس 3091ذكر08825001الزريبيھيثم



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في الھندسة الميكانيكية
االختصاص : كھروميكانيك

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

74289136طريق قابس كلم 8 زنقة ميالد 3083ذكر08844323عبد الناضرالسحبي

22277382صندوق بريد 775 صفاقس 3018ذكر08778722العموريمھدي

21196645طريق تونس ص ب 132 صفاقس 3031ذكر08793588بعبعأنيس

22672086كريم البھلول صفاقس 3054ذكر08763238البھلولكريم

-74294470طريق المھدية كلم 5 مركز بشة 3011 صفاقسذكر08763932البقلوطيالبشير
22947614

22209707طريق تونس كلم 0.5 صفاقسذكر08845338بللعجمھدي

97896433طريق قابس كلم 7.5 حي المعز 3083 صفاقسذكر08811578بنعليضاحي

22756003طريق المطار كلم 4 حي النور صفاقسذكر08755263بن حسينرامي

74623630طريق منزل شاكر كلم 3 صفاقس 3013ذكر08805168بن حليمةمحمود

23652208ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر08813244بن موسىأحمد

23130946حي البحري 3 نھج 2156 عدد 5 صفاقس 3064ذكر08755380بن سلطانةحاتم

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



21148323طريق منزل شاكر كلم 5.5 صفاقسذكر06072441بو زيانيخليل

20014994طريق تونس كلم 4.5 مركز بوعصيدة  3031 صفاقسذكر08824293البرادعيمھدي

21306193طريق األفران كلم 7.5 صفاقس 3093ذكر08817633شعبانبالل

20877861طريق منزل شاكر كلم 3.5 صفاقس 3013ذكر08800117الشعريوجدي

75701697ھشام حمادي جرجيس 4124 مدنينذكر08629856شيبانيمحمد علي

22918198طريق تونس كلم 5 ساقية الزيت 3021 صفاقسذكر08788551شطوروفؤاد

24492646طريق المطار حي البحري 2 نھج 2007 صفاقسذكر08844765الداھشأيمن

24716506طريق العين كلم 8 صفاقس 3074ذكر08841535دمقأحمد

21770167طريق السلطنية كلم 6 صفاقس 3011ذكر08826193ذيابأمين

25056520طريق منزل شاكر كلم 7 صفاقس 3013أنثى08781788العوينورة

4122284405نھج الحبيب معزون ساقية الزيت صفاقس 3021ذكر08820180العربيمحمد

22759719حي الحدائق عمارة قاسم شقة 5 صفاقس 3002ذكر08803607الناجحأمان هللا

20805909طريق المھدية كلم 5 صفاقس 3011ذكر08787003غربالمحمد الھادي

22800543طريق العين كلم 6.5 صفاقس 3042ذكر08786069غزيمحمد مھدي

24516195طريق تنيور كلم 7 حي 20 مارس صفاقسذكر08842769قوبعةياسين

22835391طريق سيدي منصور كلم 6.5 صفاقسذكر08811027حشادبسام

24422374طريق المھدية كلم 2.5 نھج التين منزل عدد 13 صفاقس 3099ذكر08825739الحاجيأحمد

22666130طريق العين كلم 7 صفاقس 3018ذكر08833257حمزةأمين



21500840طريق السلطنية كلم 4 صفاقسذكر08807400الحديجيأنيس

25285992طريق األفران كلم 5 صفاقسذكر08843288كمونحامد

74487104القراطن ـ قرقنة 3055 صفاقسذكر08805018خشارموائل

23536032طريق المھدية كلم 6 ساقية الدائر 3011 صفاقسذكر08793650قطاطةفراس

22723450نھج ابن رشد منزل النور 5022 المنستيرذكر06867619االزرقمحمد أمين

طريق تونس كلم 7.5 ساقية الزيت صفاقس نھج الشريف اإلدريسي ذكر08761185المعالجمحمد
3021 صفاقس

22908309

74882074حي البحري عدد 2 كلم 4.5 صفاقسذكر08822582المعالجاحمد

74112345طريق تونس كلم 8.5 ساقية الزيت صفاقس 3021ذكر08827295الّرقيقوسيم

22650243حي المشماش المكناسي 9140 سيدي بوزيدذكر09226223سعيديفتحي

22939002طريق منزل شاكر كلم 6 صفاقسذكر08806844الصامتمرسي

96816583طريق األفران مركز والي كلم 8 صفاقس 3093ذكر08832015سماويمحمد

طريق تونس كلم 2 زنقة الشيشمة 3002 صفاقسذكر08800014تقتقبالل

25211450طريق تونس كلم 2.5 زنقة اإلذاعة صفاقسذكر08842895تقتقأشرف

21626800طريق العين كلم 5 صفاقسذكر08830751يعيشأمين

6397216507شارع الحبيب بورقيبة بئر الحفي 9113 سيدي بوزيدذكر06092542يوسفيمحمد المنصف

24278757طريق قابس كلم 6 حي النصر صفاقسأنثى08821651الزمالحياة

22817739طريق تنيور كلم 6 صفاقس 3041ذكر08791298الزغلمحمد أمين



الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : تقني سامي في علوم الطاقة
االختصاص : بدون إختصاص

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

التكوين اإلضافي (إعالمية، إنقليزية، رقم الھاتفاإللكتروني
منھجية بعث المؤسسات ...)

97113510حي بورقيبة كلم 4 طريق سيدي منصور 3060ذكر07400595عبيديأيمن

24180100طريق تونس كلم 3 مركز قدور 3002 صفاقسذكر08774321بن عبد هللاھاني

21392289طريق المطار كلم 17 عقارب 3030ذكر08844936بن عبد هللامحمد الھادي

حي الحبيب حي المنزه منزل عدد A 133 صفاقسذكر08809213بن عمروجدي

22835518طريق منزل شاكر كلم 2.5 صفاقس 3003ذكر08767767بسباسوجدي

21665925السعد المھدية 5127 المھدية 5100ذكر09379071شمامبدالردين

طريق تونس كلم 6 صفاقس عند السيد محمد مطيبع تاجر ساقية الزيت أنثى08819453ذويبصفاء
3021

20679956

40202816طريق السلطنية كلم 4.5 صفاقس 3081أنثى08084705الحيدريأماني

20270856طريق المھدية كلم 7 صفاقس 3011 صفاقسأنثى08827085قطاطةسھى

-96262969طريق قرمدة كلم 4 بوزيان صفاقسذكر08759188المنيفأحمد
74265488

22794083الحشيشينة طريق قابس كلم 66 صفاقسذكر08805916السقاديمحمد علي

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010  (جوان )حسب الشھادة واالختصاص

السداسي الثاني



25054988نھج باب القصبة عدد 72 صفاقس 3001ذكر08845831اسماعيل السالميمحمد

22292473طريق تونس كلم 2.5 زنقة اإلذاعة نھج 244  صفاقسذكر08767239الطرابلسيمحمد علي
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