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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في تكنولوجيات اإلعالمية
االختصاص : التصرف في سالمة األنظمة  اإلعالمية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08839376البردعةأحمد أمين

طريق منزل شاكر 
كلم 4 صفاقس 

3013
22383312

أنثى08808274التوميھاجر

مدرسة 2 مارس 
34 جبنيانة 

3080 صفاقس
74880469

أنثى08808705الجربيسماح

نھج الھادي شاكر 
3060 المحرس 

صفاقس
22256970

ذكر08680836الحاج خليفةبسام

شارع البيئة 
بومرداس المھدية 

5110
21062577

ذكر08789541الحاج عمرعمر

الجراولة الصخيرة 
305020959584 صفاقس

ذكر08719166الشعريمختار

 5نھج اإلمام
 محسن  حي
 التحرير باردو
2042 تونس

21801938
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ذكر08161585القربوطيزيد

ص ب 40 طريق 
قابس كلم 7.5 
طينة صفاقس 

3083

22679865

ذكر08817278القاللأحمد

طريق قرمدة كلم 
5.5 صفاقس 

3033
20987512

أنثى08840496اللوزمروى

طريق منزل شاكر 
كلم 2.5 صفاقس 

3013
22332067

أنثى04903478بالنّاصرمنال

جزيرة الوحشني 
سوق األحد 4230 

قبلي
20624600

أنثى08824325بن بلقاسمختميه

مستوصف 
المجاذية عليش 
جبنيانة 3080 
صفاقس

94879463

أنثى04906077بنسالمفاديه
الرحمات قبلي 

421121898260

ذكر06204317بنعليرشاد

حي بالشاوش حي 
الشباب قفصة 

2100
22775858

أنثى09225326بوزيديناجية

الحنية فائض 
94257820سيدي بوزيد 9100

ذكر05875633ثليبيمحمود

 11نھج
 الزمخشري

 البستان 3002
صفاقس

23682944

أنثى08804814جابرأمال

ص ب عدد 14 
حنشة 3010 
صفاقس

74884689

بئر علي صفاقسذكر08762629جراجريةعصام

ذكر08822472جليّلمحمد
الحنشة 3010 
93097046صفاقس



أنثى08823851شعبانرحاب

حي شاكر طريق 
السلطنية كلم 5 

صفاقس
21509466

أنثى08765377شلغافسمية

طريق سيدي 
منصور كلم 8 
3061 صفاقس

99175222

ذكر08806257غربالأحمد كريم

ساقية الدائر طريق 
المھدية كلم 8 
صفاقس 3054

22963320

ذكر08845596فرحاتأيمن
العطايا قرقنة 
303521720271 صفاقس

أنثى09073526موالھينورة
الرخمات سبيطلة 

97097070القصرين

ذكر05298870ھدريشمحمد

طريق تنيور كلم 
4.5 الشيحية  

عمارة الطريقي 
3041 صفاقس

23544197



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في تكنولوجيات اإلعالمية
االختصاص : التصرف في األنظمة  اإلعالمية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

أنثى08811917ابن البشيرسلوى

الجراولة الصخيرة 
305022331729 صفاقس

أنثى08800246ابن سعيدسھام
صفاقس بئر علي 

304020701422

أنثى08828073ابن عليوسيلة

عند السيد عبد 
السالم قيراط نجار 

بجبنيانة 3080 
صفاقس

21469633

أنثى08810700األسودسحر

ص ب عدد 11 
الحنشة 3010 
صفاقس

21444236

ذكر08797446التريكيسامي

نھج مكة عدد 41 
ساقية الدائر  كلم 

6.5 صفاقس 
3011

23242127

أنثى08822306الحاج سليماناكرام

طريق المطار كلم 
3.5 صفاقس 

3071
25632503
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ذكر08180355الحاج قاسمرفيق

طريق األفران كلم 
1.5 صفاقس  

3003
97628272

أنثى06215985الحاجيسناء

حي الرئيس 
المتلوي 2130 

قفصة
96632156

أنثى08763160الدباشيابتسام

نھج حفوز 
االنطالقة 1 مدرج 

ب 4 الطابق 4 
صفاقس 3000

96110147

أنثى08840903الدالجيريم
جبارنة جبنيانة 
308097629653 صفاقس

ذكر04906715الرحائميطارق
الرابطة 4233 

4200 96974994قبلي

ذكر08189869الرقيقمعز
نقطة 3044 
96818810صفاقس

ذكر08758045السويسيھيثم

طريق منزل شاكر 
كلم 4 زنقة  

القنزول صفاقس 
3013

224517444

أنثى08188551الشابيھاجر

طريق سيدي 
منصور كلم 4.5 

حي المنشية منطقة 
عدد 39 نھج781 
تمغزة منزل عدد 

19 صفاقس 3063

96822515

أنثى08806741الشطيبسمة

مكتبة األجيال 
جبنيانة 3080 
صفاقس

95759283

ذكر08770073الصغيرمحمد

شركة ستروان 58 
نھج ابن باديس 
3000 صفاقس

25252545



ذكر08419633العامريعماد

طريق قابس كلم 
7.5 صفاقس 

3083

22017235-
23145774

أنثى08809972الغندورمبروكة
ليماية منزل شاكر 
302021833261 صفاقس

ذكر08759649الفخفاخأيمن

طريق العين كلم 
2.5 العالية 3054 

صفاقس
21147644

ذكر08818938القاللأحمد

طريق قرمدة كلم 
6 مركز كمون 
3022 صفاقس

74612575

أنثى09207521الكثيريرشيدة
المزونة سيدي 
9150 24873052بوزيد

ذكر08787642الكشوالطاھر

طريق المھدية كلم 
5.5 نھج الياسمين 
3011 صفاقس

ذكر08676300الكالبيخيري

شارع الھادي 
شاكر 5170 
الشابة المھدية

21241896

ذكر06069401المحجوبصالح

أوالد داللة 
المزونة 9150 
سيدي بوزيد

96156553

ذكر08827455المزغنيياسين

طريق قابس كلم 
8.5 صفاقس 

8083
21276716

ذكر08415749المظفرمحمد علي

نھج غرة جوان 
عدد 4 ساقية 
الدائر 3011 
صفاقس

98488442

أنثى08841583المعالجمريم

طريق تونس 
كلم4.5 صفاقس 

3021
25416936

أنثى08764218برابرجميلة
بئر علي صفاقس 

304021259902



ذكر08619889بشيريمحمود
مدنين الجنوبية 
413194638503 مدنين

أنثى08781631بن الصغيردرة

طريق المحارزة 
كلم 2.5 صفاقس 

3052
97307555

أنثى08819878بن معتوقروضة

شارع الحبيب 
بورقيبة بئر علي 
بن خليفة 3040 

صفاقس

94875819

ذكر08788254بنبلقاسممحمد صالح الدين

طريق قرمدة كلم 
13 ص ب 08 
3074 صفاقس

21138522

ذكر09372441بنحسنمحمد

نھج رمادة عدد 2 
حي الوھاب الشابة 

المھدية 3170
22015114

أنثى08362455بنسعيدفاطمه

حي 20 مارس 
94873732حزوة 2223 توزر

أنثى08823653بنصالحإيمان
شارع 5 أوت 
3000 21608921صفاقس

ذكر08357995بنعبد هللاحمد
زاوية قديلة نفطة 

2240 97914387توزر

3060ذكر08824183بنعمرعلي 94815374المحرس

ذكر08789562بو عزيزحلمي

طريق المطار حي 
البحري 2 حي 

السيمار الجنوبي 
منزل عدد 224 
صفاقس 3064

24454306

ذكر05398950بوحاجبفاتح

شارع الحبيب 
بورقيبة الصخيرة 
3050 صفاقس

98721950



أنثى08798100بودوارةريم

طريق تونس كلم 
5.5 ساقية الزيت 

صفاقس زنقة 
األقواس /باب 

الجبلي عدد 19 
سوق الخضرة 
3001 صفاقس

21795144

ذكر08188062بوذينةخالد

حي الزيتونة 
عمارة 20 شقة 6 
3002 صفاقس

99920815

ذكر06091226بوزيانيطاھر
الرقاب سيدي 

21646342بوزيد

أنثى08765317بوعتورھند
طريق المطار 
300023443442 صفاقس

ذكر08199045بوعرادةأكرم

طريق المطار كلم 
4.5  عدد 36 
3064 صفاقس

22029417

أنثى08818436بوعزيزفاطمة

طريق منزل شاكر 
كلم 4 صفاقس 

3018
22436927

ذكر08822520بوغريرةالفاھم

الجراولة الصخيرة 
305020831624 صفاقس

ذكر08825130جرادمھدي

طريق السلطنية 
كلم 4.5 صفاقس 
حي األنس 3081

20683862

أنثى08805669حبيبآمنة

طريق العين كلم 2 
زنقة الكراي 
3001 صفاقس

21134019

ذكر06225243حفصيمنيب

طريق منزل شاكر 
كلم 1 عمارة 
قيدارة صفاقس

22023469



أنثى08823268خشارمريم

طريق السلطنية 
حي شاكر كلم 4.5 

صفاقس 3081
20683693

ذكر08768428دمقحمودة

طريق منزل شاكر 
كلم 3.5 زنقة دمق 
3013 صفاقس

22668280

ذكر06047120زائدخالد

طريق المھدية كلم 
7 ساقية الدائر 
3011 صفاقس

97059397

ذكر06224780زروقوائـل
حي الرياض السند 
219096714189 قفصة

أنثى06086399سعيدينوال

المدرسة االبتدائية 
7 نوفمبر ص ب 
328 سيدي بوزيد 

9100

76626075

أنثى08827688شرادأحالم

شارع 7 نوفمبر 
الحنشة 3010 
صفاقس

74284190

ذكر08811973شعبانمحمد مھدي

طريق منزل شاكر 
كلم 5.5 مركز 
معلى صفاقس

20299822

أنثى08845232صميدةنائلة

حي السيمار 
الجنوبي كلم 4.5 
3064 صفاقس

21473491

ذكر09204939طاھريمسعي

قرية النصر 
معتمدية المكناسي  
9149 سيدي بوزيد

96985761

أنثى09226002عامريالھام

استديو الكوليزي 
شارع الجمھورية 

السبالة 9100 
سيدي بوزيد

20178688



أنثى04903928عبد القادروداد
 3نھج بن خلدون
96701004جمنة قبلي 4214

ذكر08843305عبد الكافيبيرم

طريق القائد امحمد 
22979000كلم 4.5 صفاقس

ذكر06081658عبداويعّمار

باطن الغزال 
الشمالية جلمة 

9110 سيدي بوزيد
96587370

أنثى08789948عبيدضحى

 شارع بورقيبة 34
 مدخل الجراية
 ساقية الزيت

3021 صفاقس

22044263

أنثى08167256عزعوزيبسمة

طريق المطار كلم 
4 حي النور 
صفاقس

21789102

ذكر06225087عالئميعبد الحكيم

حي المحطة 
الرديف 2140 

قفصة
22011657

أنثى08824077فرج هللاميساء
طريق المطار كلم 

624423253

ذكر06205453قليوشكري

حي الكائنة 
المتلوي قفصة 

2130
96385842

أنثى09124591كردمينمنية
الشھبانية بنقردان 

4163 99056333مدنين

ذكر08180410لجنفشرف الدين
نھج الجزيرة 
306025838561 المحرس

أنثى08831546لطيفمريم

رأس قرطوط بئر 
علي 3040 
صفاقس

93761087

أنثى06199872محجوبيعفاف

استديو المناجم 
بالمتلوي قفصة 

2130
97939368



أنثى06223885مسعوديآمال

حي الزھور عدد 
3 المتلوي 2113 

قفصة
99392925

ذكر08810050مھديزياد

 90نھج النخيل
 ساقية الزيت
صفاقس

22477288

أنثى08845393والينوال

طريق سكرة كلم 
4 جنان بوھالل 

صفاقس



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في تكنولوجيات اإلعالمية
االختصاص : تطوير الحلول اإلعالمية

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08769562الدويريمحمد علي

طريق المھدية كلم 
2.5 نھج 5003 
رقم 1 البستان 

3099

20112119

أنثى08841336الرقيقفاطمه

طريق المطار كلم 
4.5 حي البحري 
3 صفاقس 3064

21910009

ذكر08174417الشريفعبد المنعم

طريق قرمدة كلم 
3 زنقة الفراج 
3062 صفاقس

97320690

ذكر08785183العائديعائد

طريق منزل شاكر 
كلم 74 صفاقس 

3068
22964532

أنثى08807380العشحسناء

طريق المھدية كلم 
3 زنقة بوعصيدة 

صفاقس
74431424

ذكر08492245الغربيابراھيم
 23نھج الرباط
4000 26339595سوسة
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أنثى08822266المبروكمريم

شارع 5 أوت نھج 
صبرة عمارة 

مبروكة مدرج ج 
شقة 27 صفاقس 

3000

22481063

أنثى08844768المجدوبيإيمان

طريق سكرة كلم 
3.5 تقسيم 

الفوراتي 3000 
صفاقس

22957482

أنثى08841228المنصرضحى
حزق جبنيانة 
20243846صفاقس

أنثى08787894بلغيثھزار
طريق تونس كلم 
8.5 صفاقس

23284269-
23537006

أنثى04895498بن حامدسارة
ص ب 57 دوز 
426096974835 دوز قبلي

أنثى08846354بن حميدةمريم
طريق تونس كلم 
692312337 صفاقس

أنثى08194853بن سعيدمنال

طريق قرمدة كلم 
7.5 صفاقس 

3012
25575066

أنثى08839080بن عيادفاطمة

طريق المھدية كلم 
4 مركز كعنيش 

زنقة المكور 
3011 صفاقس

24421912

أنثى08828069زيانرجاء
حزق 3026 
24628970صفاقس

أنثى08820721شعبانمريم

طريق المھدية كلم 
7.5 زنقة بن 
عطوش ساقية 
الدائر صفاقس 

3054

ذكر08789892عبد الناظرحسان

طريق منزل شاكر 
كلم 2 صفاقس 

3003
96817504



أنثى08835778عمارأسماء

طريق منزل شاكر 
كلم 3 صفاقس 

3001
24184667

أنثى08837766قطاطةآمنة

شارع سيدي 
بوعلي عدد 15 

ساقية الداير 
3067 صفاقس

20033334

أنثى08787549كريشانھاجر

طريق منزل شاكر 
كلم 5.5 مركز 
معلى صفاقس 

3013

96935977

ذكر06162362مشيعبد القادر
شارع 5 أوت 
3000 99162362صفاقس

طريق السلطنية ذكر08814642بن وادةأسامة
5 صفاقس  22916667كلم



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في الھندسة الميكانيكية
االختصاص : مسؤول اإلنتاج في صناعة الخشب

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

منتصر
الجالصي القرقني 

ذكر08802499العباسي

طريق المطار كلم 
1.5 صفاقس 

3023

24663036-
97230856

ذكر08196270الزواريوسيم

 4نھج مصطفى
 القمودي منفلوري

1008 تونس

22131295-
95666555

ذكر08837879بن عبد العزيزرياض
بئر علي بن خليفة 

3040 96004249صفاقس

ذكر06544396بنسعيدحسن

المزطورية 
الجنوبية تطاوين 

3252
95607006

ذكر04909494بنعمرسامح
أم السمعة سوق 
4212 قبلي 21720321األحد

ذكر06090748رداويطاھر

طريق المھدية كلم 
2.5 صفاقس 

3002
99259035

ذكر08750375شعبانھيثم

طريق المھدية كلم 
7.5 مركز 

الحطاب ساقية 
الدائر صفاقس 

3011

22969711
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الجامعة : االدارة العامة للدراسات التكنولوجية
المؤسسة : المعھد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في الھندسة الميكانيكية
االختصاص : بناء وصنع القوالب

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08787923الفندريأشرف

طريق قرمدة كلم 
5.5 بوزيان حلق 

الواد 3022 
صفاقس

23133750

74400213حي المنزه صفاقسذكر08846760اللوميفائز

ذكر08835877المصموديأمين

طريق منزل شاكر 
22454371كلم 3.5 صفاقس

ذكر08844476المعالجمروان

طريق تنيور كلم 
7.5 صفاقس 

3041
23430170

ذكر08842917الھذيليمحمد حسان

طريق سيدي 
منصور كلم 7 
3030 صفاقس

22169509

ذكر08783535اليانقيعادل

شارع الھادي 
شاكر ساقية الزيت 

صفاقس 3021
74859195

قائمة اسمية في خريجي سنة 2010 حسب الشھادة واالختصاص



ذكر08826273باكيرمكرم

طريق قرمدة كلم 
4.5 صفاقس 

3002
22746622

ذكر08838256بنعمارأشرف

حي الحبيب نھج 
البرازيل 3052 

صفاقس
20298291

ذكر08844298بوشعالةحمدي

طريق تونس كلم 
3 مركز قدور 
صفاقس

ذكر08831136زكريمحمد

طريق سيدي 
منصور كلم 8 
3002 صفاقس

22971422

3000ذكر08838401كريشانأشرف 22754005صفاقس



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في ھندسة األساليب
االختصاص : معالجة وتثمين النقافيات

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08610768اسليمعلي
حي ابن خلدون بن 
95376348خداش مدنين

ذكر08781853البحريمراد
صبيح الصخيرة 
305024228118 صفاقس

ذكر08844608الرقيقمحمد نضال

طريق منزل شاكر 
كلم 5 صفاقس 

3013
20756135

أثنى09110056الشحومييامنة

عند التاجر عمارة 
الفول شارع 

المنتصر زغدود 
4160 بنقردان

95674384

أثنى05925962العبيديمبروكة
نھج النيل 6020 

94029507قابس

أثنى08806762الفراتيسلمة

نھج بتريس لمنبا 
عمارة عمران 

مدرج أ صفاقس 
3000

21880902

أثنى06198718بردولةزينب

حي الشباب 
المتلوي 2134 

قفصة
96666430
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أثنى08793484بن رحومةفاطمة
المساترية العامرة 
303697623820 صفاقس

أثنى08841689بن عمرفاطمة

طريق السلطنية 
كلم 6 صفاقس 

3003
22893764

أثنى08806842بوجلبانسھيلة
طريق العين كلم 5 

74650835صفاقس

أثنى08844175بوعزيزفاطمة

طريق منزل شاكر 
كلم 4 زنقة 

القنزول 3013 
صفاقس الجنوبية

21231168

أثنى08951311بوعقليننادية

بني عطاء رأس 
الجبل بنزرت 

7075
21109263

ذكر06159332بويحيوليد

مكتبة بن سعيد 
المتلوي 2134 

قفصة
97911783

أثنى09109767جويليمحبوبة

طريق مستشفى 
بنقردان 4160 

مدنين
96837264

ذكر00984967دردورأحمد

 12نھج الطاھر بن
 عاشور حي

 العرائس زغوان
1100

21392233

أثنى08827566ذويبسندة

طريق تنيور كلم 
5.5 عند التاجر 

فتحي اللوز 
صفاقس

23180106

ذكر08790594مانعيمحمد أمين

بوعكازين نقطة 
المحرس صفاقس 

3009
40118768

أثنى09111277محضاويمريم

إدارة الفالحة بني 
خداش 4110 

مدنين
94385727



ذكر08838917محمديماھر

طريق قرمدة كلم 
9 حي الحرية 
3012 صفاقس

95414520

ذكر07400170مقنيوائل
 22نھج اليمن
2073 22502691أريانة

أثنى06075042ھانيأسماء

البستان طريق 
المھدية كلم 2.5 

صفاقس
24062033

أثنى08845392والينھى

طريق سكرة كلم 
4 جنان بوھالل 

صفاقس
95327908



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في ھندسة األساليب
االختصاص : التصرف في الجودة والمخاطر في الصناعات

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر09381063الحاج الصادقرشدي

ملولش المنصورة 
511499160305 المھدية

أثنى08843376الحزاميايمان

 19نھج  الحرير
 طريق المھدية كلم
صفاقس 3002 3

23218413

أثنى08827302الخراطوفاء

طريق منزل شاكر 
كلم 7 زنقة نھج 

ابن النفيس 3013 
صفاقس

24778143

أثنى08825574القسنطينيأمينة
طريق تونس كلم 
624421816  صفاقس 3021

ذكر08825478الكشورامي

طريق منزل شاكر 
كلم 6 مركز 

الشعبوني 3013 
صفاقس

20441134

أثنى08173892المزغنيمريم

 56نھج 13 أوت
 البودريار 3002

صفاقس
22832748
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أثنى08832440المھيريإيمان

طريق العين كلم 
7.5 مركز علولو 
عطرية شاذلي 

السماوي 3042 
صفاقس

23620969

أثنى08822787اوالد محمودزوبيده

طريق المھدية كلم 
3 زنقة بوعصيدة 
عند التاجر محمود 
قطاطة صفاقس

20758849

ذكر06234878أوالد عليةعماد
حي الحدائق 
300096848414 صفاقس

أثنى08827686بوعزيزھاله

طريق سكرة كلم 
4 حي الروضة 

عدد 3064 
صفاقس

20767149

أثنى09384163حديوشحنان
 5نھج ابن شباط
5170 21993234المھدية

أثنى08843325دربالسھام

طريق قرمدة 
مركز سحنون كلم 
7 صفاقس 3012

21049102

ذكر07660341دوزيمجدي

زنقة الشيشمة 
طريق تونس كلم 
2 صفاقس 3000

22708470

أثنى08808008شورىرحمة

طريق العين كلم 
5.5 صفاقس 

3042
23940793

أثنى05381322غربالإيمان

 23نھج شيخ
 مقديش عمارة
 كليرة 3000
صفاقس

20506780

ذكر08797407غنانيةمحمد

حي زروق 
المحرس 3060 

صفاقس
74693874



أثنى08535930قدورنعيمة

حي 2 مارس 
القريعات 2 مجاز 
الباب باجة 9071

94475414

ذكر08626010لملوميسامي
دمار بني خداش 
411096745565 مدنين

أثنى05931731معتوقعائشه
طريق المھدية كلم 
2.524465306 صفاقس

أثنى09074758نصريمباركة

صيدلية أحمد 
المحمدي حي 

الزھور القصرين 
1200

23482579



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في الھندسة المدنية
االختصاص : قيادة مشاريع البناء

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08799903التريكيزياد

طريق العين كلم 3 
زنقة عائشة 
3000 صفاقس

22059118

ذكر08833997الحشيشةرامي

طريق تونس كلم 
2 صفاقس منطقة 
االذاعة 3001 

صفاقس

23154252

ذكر08814322الخميريحمدي

طريق تونس 
مركز قدور كلم 
2.5 صفاقس 

3002

22619474

أنثى08765358الشليمريم

طريق سيدي 
منصور كلم 4 
3002 صفاقس

22782687

أنثى08197863اليانقيايناس

طريق القائد امحمد 
كلم 1.5  صفاقس 

4072
21870368

ذكر08838038أمين كمونمحمد

طريق تونس كلم 
8.5 زنقة الحمالة 
3021 صفاقس

23029980
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أنثى06846557بن الحاج سالمةأميرة

 1نھج عبد هللا بن
 عمر أكودة 4022

سوسة

24048787-
92713131

ذكر08760446بوشھوةرامي

محطة األرتال 
بالغريبة 3034 

صفاقس

أنثى09055751تليليحذامي

شارع سيدي 
يونس فريانة 
1240 القصرين

97749812

ذكر08803330شطورومحمد الياس

طريق تونس كلم 
10 زنقة الغروبي 
3021 صفاقس

22892402

ذكر08839730شطوروحسام

طريق تونس كلم 
9.5 صفاقس 

3021
74861288

ذكر08598534عباسيعبد الرحمان

حي السرور 
الغربية سبيطلة 
1250 القصرين

95542237

ذكر08767452قوبعةأمين

نھج ابن خلدون 
ساقية الزيت 
3021 صفاقس

22616313



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في إدارة األعمال
االختصاص : قيادة مشاريع الجودة

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر09214404ابراھميماھر

الفريو الھيشرية 
96467084سيدي بوزيد 9127

أنثى08809176ابن الصيدآمنة

أفراح الشوشات 
بئر علي 3040 

صفاقس
96953319

ذكر08778050البھلولخليل

شارع الحرية 
ساقية الزيت 

3021 صفاقس
22383632

ذكر08820956الجموسيبالل

طريق تنيور كلم 
7.5 الشيحية 
3041 صفاقس

21305240

أنثى08691301الحاج محمدمنية
سيدي علوان 
5190 96452812المھدية

أنثى08826206الحكيمرانية

طريق السلطنية 
كلم 4.5 صفاقس 

3081
20390683

ذكر08784819الزواريمحمد خالد
طريق قرمدة كلم 
623465098 صفاقس 3022
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ذكر08828183الزواريسليم

 31نھج الصادق
 الغرايري باب
 بحر صفاقس

3000

20388893

أنثى08154711السالميسمية

طريق قرمدة كلم 
1.5 نھج بن سعيد 
نھج 4010 نھج 
رقم 8 صفاقس 

3003

74234505

أنثى08807475الصغيرأميرة

طريق سكرة كلم 
2 زنقة بن حليمة 
3003 صفاقس

22198267

ذكر08813479الطرابلسيعبد الفتاح

طريق قرمدة كلم 
6 مركز كمون 
3022 صفاقس

74219807

أنثى08827790القبايليجيھان
طريق قرمدة كلم 
721275064 صفاقس 3012

ذكر08186527المكوربسام

طريق المھدية كلم 
8 شارع الرشاد 
عند التاجر محمد 
بن سعد 3054 

صفاقس

74830035

أنثى04912346بن حامدكوثر
مطية القدس سوق 

4230 96440740األحد

أنثى08841488بن حميدةنسرين

طريق العين كلم 6 
نھج 20 مارس 
3042 صفاقس

24422418

أنثى08844786بن رمضانعبير

 85نھج الحكيم ابن
 سينا ساقية الزيت

صفاقس
23132826

أنثى04905873بنحامدأحالم
دوز الغربي  دوز 

21402139قبلي

أنثى08806377بنسالملمياء

طريق تونس كلم 
5.5 صفاقس 
ساقية الزيت

97895745



أنثى04749748بنيوسفمروى

إقامة الباي طريق 
المھدية كلم 0.5 
3002 صفاقس

21512297

ذكر08799385بوعزيزسالم

طريق منزل شاكر 
كلم 4 صفاقس 

3013
23686718

أنثى08841113بوعزيزسوسن

طريق منزل شاكر 
كلم 2.5 صفاقس 

3003
22057518

ذكر08785717حمزةياسين

طريق قابس كلم 7 
حي المعز عدد 
184 صفاقس

21246646

أنثى08782172حميداتساسية

طريق قابس 9 
حي طينة 2 عدد 
966 صفاقس 

3084

25854934

أنثى09085822خلفيمروى

إقامة الباي المبيت 
الجامعي الخاص 
طريق المھدية كلم 

0.5 صفاقس 
3002

92024813

ذكر08757818شطورومحمد امين
 14شارع الحبيب
3000 98213989بورقيبة

ذكر08830086شعورسليم

حي السكك 
الحديدية عمارة 1 
شقة 8 صفاقس 

3002

أنثى08809768صرصارلبنى

طريق األفران كلم 
1.5 نھج 147 
9 صفاقس عدد

98972644

أنثى08843299عبد الكافيفاطمة
طريق قرمدة كلم 
6.520727182 صفاقس

ذكر08805037عز الدينخالد
أوالد عز الدين 
3015 23786045قرقنة



أنثى08835549قضريبسماح

طريق األفران كلم 
2 نھج عدد 422 
صفاقس 3005

20933995

أنثى09206014لشھبعائدة

عطرية عمر 
المصباحي طريق 
صفاقس المزونة 

سيدي بوزيد 9150

92221813

أنثى08785265نصرعبير

طريق المھدية كلم 
1.5 نھج فلسطين 
منزل عدد 70   -

3002

74444860



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

الشھادة : اإلجازة التطبيقية  بالبناء المشترك في إدارة األعمال
االختصاص : المساعدة في التصرف في التكوين وتطوير الكفاءات

رقم بطاقة اللقباالسم
التعريف الوطنية

النوع االجتماعي 
عنوان البريد العنوان الشخصي(ذكر /أنثى)

رقم الھاتفاإللكتروني

التكوين اإلضافي 
(إعالمية، 

إنقليزية، منھجية 
بعث المؤسسات 

(...

ذكر08802842التركيھاني

حي الزيتونة 
مدرج عدد 72 

شقة عدد 5 
3000 صفاقس

99856019

أنثى08809607التريكيفاطمة

طريق الممھدية 
ساقية الداير كلم 
6.5 صفاقس 

3011

21971760

أنثى08808743الحديجيسھير

طريق تونس كلم 
8 ساقية الزي عند 
التاجر سامي بن 
صالح صفاقس 

3021

23155213

أنثى08811986الزغوانيفاطمة
طريق قابس كلم 
6.522052806 صفاقس

أنثى08790489الشلّيدّرة
الرملة قرقرنة 
307021035087 صفاقس

أنثى08801685العلويريم

طريق سيدي 
منصور كلم 12 
3061 صفاقس

22979296
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أنثى08823169العماريأمل
طريق قابس كلم 8 

3018 21765540صفاقس

أنثى08783263الفراتيھالة

طريق العين كلم 
1.5 صفاقس 

3003
96815180

أنثى08773746المكورزينب

طريق المھدية كلم 
8 قصاص بوعلي  

3054 مركز 
السبعي

21888331

أنثى08819375الھنتاتيكوثر

طريق قابس كلم 
6.5 حي البدراني 
منزل عدد 156 
3083 صفاقس

24183247

أنثى08833816الوحيشيمباركة
شعال المحرس 
306024587039 صفاقس

أنثى04740291الولھازيآمنة

نھج محمد إقبال  
سباق الخيل 

3002 صفاقس
21434887

أنثى08832499بن عبد هللاياسمين

طريق سيدي 
منصور كلم 4 
صفاقس

74400809

أنثى08828643بنبراھيمسناء

طريق السلطنية 
كلم 4.5 حي شاكر 

صفاقس 3081
21384031

أنثى08843972بنورنوال

طريق تونس كلم 
3 زنقة البساج 
3002 صفاقس

96040267

أنثى08191327بوراويدرصاف

طريق المھدية كلم 
3.5 قاعة األفراح 
بوراوي 3002 

صفاقس

74231040

أنثى08821130جار هللابثينه

طريق المطار كلم 
2 زنقة العربي 

صفاقس
20810465



أنثى08846009دلھوميلمية
طريق قرمدة كلم 
921841330 صفاقس 3012

أنثى08821496ذويبسنية
نھج الدريبة عدد 

1120115812 صفاقس 3001

أنثى08826516زغداننھال

طريق العين مركز 
علولو كلم 8.5 
صفاقس 3042

74651409

أنثى08819775عيادھناء

طريق السلطنية 
كلم 5 حي شاكر 
3081 صفاقس

أنثى08827857غربالمنيار

طريق سيدي 
منصور كلم 6 
3063 صفاقس

22620486

أنثى08830341كعنيشتيسير

طريق المطار كلم 
4 مدخل حي 

البحري 2 صفاقس 
3064

21002730
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