
قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

التصــرف في المؤسســـات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

محاسبــة وماليــة

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

طريق المهدية آلم 4 حي األمل صفاقسصفاقس29/05/1984هدى حسني108159825

طريق  تونس قصاص تنيور حي الكراي صفاقسصفاقس08/08/1983منى الكراي208753568

بوعكازين الشفار صفاقس 3044المحرس24/04/1982عصام آثيري308750303

71918101قمرت الدشرة تونس 2078المرسى03/09/1981سهام المشري405453223

شارع الهادي شاآر الحنشة صفاقس 3010تالة28/11/1982شامة تليلي508794526

شارع 7 نوفمبر الحنشة صفاقس 3010المهدية30/03/1985ريم السالمي608788315

طريق بنزرت أريانةصفاقس11/10/1983نجالء الرقيق707380684

78873045الحميمة الروحية  سليانة  6150الحميمة01/05/1981زآية الرحموني804549936

نهج الحاج دحمان منفلوري تونس 1008تونس13/11/1983رجاء ناجي904720828

23799027الحاللفة الحنشة صفاقس3010سيدي حسن بلحاج10/07/1981خديجة مالح1008177749

حي الحدائق الشابة المهدية 5170الشابة26/09/1985منى الحاج نصر1108678854
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

التصــرف في المؤسســـات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

محاسبــة وماليــة

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

العادي الشفار المحرس صفاقس 3060المحرس03/11/1980عزالدين غناينية1208415336

طريق تنيور آلم 5.5 عند السيد عبد القادر ببو تاجر صفاقس24/07/1985صباح الفراتي1308775445
74857588الشيحية 3041

نقة سوق األحد قبلي4283نقة سوق األحد قبلي05/10/1980ريم العياشي1404897468

شارع الختار الزيادي عدد 350 ساقية الزيت ساقية الداير30/12/1984يسرى ذويب1508776715
3021 صفاقس

الرملة قرقنة صفاقسقرقنة02/11/1983درة الشلي1608790489

42573425514 طريق رمادة المنستير 5000المنستير10/03/1982سوسن بوزقرة1706850976

طريق قرمدة مرآزبوخذير العوابد صفاقس 3074قرمدة28/05/1980علي بوخذير1808411646

21227818شارع فرحات حشاد ساقية الزيت صفاقس 3020صفاقس11/05/1985رحمه بوعزيز1908779002

ذراع بن زياد العامرة 3095جبنيانة01/10/1984حنان بنسليمان2008788881

74275791حي الحبيب نهج بنغالداش عدد6 صفاقسصفاقس03/08/1979أميرة بن عبد اهللا2108160275

طريق منزل شاآر آلم 11 قصاص بومرة الخزانات صفاقس19/06/1982ريم بلمبروك2208193954
صفاقس
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

التصــرف في المؤسســـات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

محاسبــة وماليــة

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

العوادنة منزل شاآر صفاقس 3068العوادنة02/11/1979سعاد بلخامسة2308193495

3022462027 نهج سيدي العلوي تونس1006تونس31/03/1981احمد بلحاج عزيز2404713290

حي الحبيب حي النصر عدد 18 صفاقس3084بولذياب20/05/1985حورية بنمحمد2508788615

74894937نهج جدة عدد 10 ساقية الدائر صفاقس3011صفاقس25/06/1983ايناس بن عياد2608759533

99522114الكتيفات خيط الوادي حفوز القيروانحفوز القيروان01/01/1980عماد بحروني2707587629

23958927طريق منزل شاآر آلم 4 زنقة القنزول صفاقسصفاقس02/06/1981مهى البهلول2808198717

74431068طريق المهدية آلم 2.5 نهج 227 صفاقسصفاقس24/06/1984مريم بالي2908768336

نهج 12 ماي 1964 عدد 51 قرمدة صفاقس3068قرمدة10/04/1982أنسة العيادي3008764784

95797573طريق قرمدة  آلم 0.5 نهج االمام مالك صفاقسصفاقس20/07/1982ميساء عبد المولى3108788975

نهج احمد عبد الكريم المطوية قابس6010المطوية23/12/1982قيس عبد الكريم3205875389

قارة حديد سيدي بوزيد9012الذراع21/06/1980دليلة عباسي3306074879

74846187طريق تنيور آم 7 لدى التاجر محمد بوقشة 3041 صفاقسصفاقس27/06/1980وليد الجمل3408411141
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

التقنيـــــات التجـــــــارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تقنيـــــــــات البيع

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97757507العين البيضاء حفوز القيروانالعين البيضاء حفوز24/04/1980لطيفه تياهي107598868

حي السرور الشرقي سبيطلة القصرينسبيطلة23/12/1981حنان مهذبي208577958

الشريشيرة حفوز القيروانالشريشيرة15/04/1984آلثوم رويني307668773

نهج أبوبكر الصديق مطرش تبلبو قابس 6014الميدة قابس05/01/1980العيساوي العيساوي405849361

الشريشيرة حفوز القيروان 3130الشريشيرة31/01/1981هنية جهيناوي507653898

الشفار المحرس صفاقس 3044الشفار12/12/1981سامي عدالي608189913

22271457نهج المنجي سليم حي النور الغربي سيدي بوزيد 00سيدي بوزيد28/01/1980حسن عامري706053550

شارع ثامر عدد 54 العين صفاقس ليبيا07/08/1983حنان بن عمر808790766

96815723حي الشهداء المزونة سيدي بوزيدالمزونة30/06/1980نجوى بنعمر906086888

جالل بنقردان مدنين 4160بن قردان25/08/1983سنيةقرفال1008636834

21123103نهج أبو القاسم الشابي حمام الغزاز نابل حمام الغزاز29/05/1979محمد بنعبيد1106380313

74847768نهج عزيزة عثمانة الشيحية صفاقس 17صفاقس06/07/1985منيار بن معلم1208788095

Diplmoes janv 2007 Adresse Page 4(S.A.E.) ISET 



قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

التقنيـــــات التجـــــــارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تقنيـــــــــات البيع

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

حي المعاصر المحرس صفاقس 3060المحرس16/02/1984فريدة جليل1308770139

22355678الشفار المحرس صفاقس 3044المحرس29/05/1981فطوم بنالصادق1408194253

77235615نهج ابراهيم الرياحي القيروان 3100القيروان11/02/1984عائشة العيساوي1507674913

97278273حي المطار المزونة سيدي بوزيد 9150المزونة23/06/1982ايمان رجب1606084439
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التقنيـــــات التجـــــارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

إشهار و تنشيط البيع

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

الشفار المحرس صفاقس 3044الشفار17/04/1980صابر مانعي 108160899

23187844 نهج آينيا  حي الرمانة المدينة الجديدة بن عروس 2063تونس06/07/1985حنان بن موسى207127384

سيدي معمر الحمامات نابل8050 عين الباطرية الزريبة22/03/1983مفيدة الرياحي306397959

96714720علي الماجري تاجر بحي المغرب العربي الرديف قفصةالرديف17/12/1984سامي حسناوي406215675

74871044زنقة مالك عدد 2 ساقية الدائر صفاقسصفاقس03/12/1985سوسن ذويب508788140

وادي التياب جرجيس مدنين جرجيس26/10/1985مهى ترسيم608647567

97566655طريق سيدي علية بني خالد نابل 8021قرنبالية06/09/1983سماح ساسي706443343

74436691طريق المهدية آلم 2.5 زنقة المكتب صفاقس صفاقس30/05/1983احالم بنسالم808784387

21962306 نهج ابو القاسم الشابي حي الحمالة ساقية الدزيت صفاقسصفاقس13/05/1981ايمان بن عمر908766937
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
اإلعـــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلعالمية في التصرف

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

شارع سيدي بوعلي عدد2ب2ساقية الداير صفاقس 3062صفاقس24/12/1983ايناس المجدوب108782062

74836055أوالد بوسمير بطرية جبنيانة صفاقس 3056جبنيانة29/07/1985أسماء الفنشة208768161

21185418القراطن قرقنة صفاقس3055قرقنة30/05/1985زياد سويسي308779128

حي الحبيب نهج2135عدد 12 صفاقس 3052صفاقس28/02/1985أحمد أمين سويسي408788616

نهج زرياب دوار هيشر منوبة2010طبرية منوبة06/02/1985يسرى الشبيلي507395020

22831486بئر بوصبيع بئر الحفي سيدي بوزيد9113بئر بوصبيع03/09/1985حسان حرشاني606095551

3474660781نهج االمام سحنون صفاقس3000صفاقس02/03/1981هالة الجوة708170191

98926996نهج ليبيا سيدي بوزيد صفاقس03/08/1983ألفة داود806083277

22409391حزق جبنيانة3026جبنيانة21/06/1985هيفاء بنسعيد908768784

تلمين قبلي4237قبلي08/02/1984هشام االسماعيلي1004894304

طريق تنيور آلم2 نهج بوسعيد صفاقسصفاقس06/12/1985سناء عيساوي1108789506
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
اإلعـــــــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

شبكــــات إعـــــالمية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

1122269075حي حشاد الشابة المهدية 5170الشابة06/09/1985يسرى النزيم108681552

الجواودة الحنشة صفاقس3010صفاقس31/01/1984شريفة شوشان208791106

97617250فج التمر الجريصة الكاف7114الجريصة13/10/1982طارق مسعودي308055036

76252904حي سيدي عبد القادر الرديف قفصة2920الرديف29/05/1984حفصة مرزوقي406207278

74294980نهج ابو القاسم الشابي عدد13 ساقية الدائر صفاقس3011صفاقس28/10/1985سامي خشارم508787657

21082120طريق منزل شاآر آلم3زنقة البرنوص صفاقس2003صفاقس27/07/1983فاطمة آريشان608194733

شارع بورقيبة نهج محمود آريشان عدد 32 العين صفاقس31/01/1985هاجر آريشان708787549
96935977صفاقس  3013

مكتب بريد مدنين تسلم بيد العزّني مدنين 4100مدنين17/10/1980حفصّية العزّني808622120

شارع الحكيم ابن سيناء عدد 08 ساقية الزيت صفاقس صفاقس01/04/1984يرداز العيادي908767715
3021

96549835شارع المحطة جلمة سيدي بوزيد9110جلمة06/11/1980مروان عاشوري1006065367

74660475طريق العين آلم 3 زنقة بوعتور عدد 11 صفاقس 3051صفاقس20/09/1985فاطمة الترآي1108793339

76244296حي الشباب المتلوي قفصة2130توزر12/02/1985ايمان رضواني1206202682

حي الحبيب  نهج 2132عدد 2 صفاقس 3052صفاقس15/07/1981زياد الصالحي1308155471

21521624طريق منزل شاآر آلم 1.5 صفاقس 3072صفاقس22/05/1985هاجر بن حميدة1408792075

22189907/74266599طريق قرمدة آلم 1.5 مرآز الدرويش صفاقس3032قابس08/12/1985زياد بن محفوظ1508777414

بلعوم القلعة الكبرى سوسة4060سوسة26/02/1985خالد شفرود1608487995

74651832شارع البيئة نهج بغداد عدد 85 العين صفاقسصفاقس27/01/1986وفاء ذويب1708788736

حي السعادة المحرس صفاقس3060صفاقس11/07/1985راوية غنانية1808769252

13674858285 شارع جمال عبد الناصر ساقية الزيت صفاقسصفاقس05/05/1985سهير الجراية198779111

زاوية الحرث سوق األحد قبلي 4212قبلي18/03/1984الصديق الحضيري2004895988

أوالد داللة المزونة 9150 سيدي بوزيدمزونة05/09/1982صالح المحجوب2106069401
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
اإلعــــــــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلعالمية الصناعية

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

721895497نهج االمام المازري بئر الباي بن عروس 2055السواسي المهدية19/10/1983أنيسة عطية107125455

22855936نهج محمد الشاذلي بوخياطة الصمعة نابل 8023الصمعة16/08/1984مروان الزيتوني206455586

2202068 43نهج محمد علي ساقية الزيت صفاقسساقية الزيت21/01/1982بالل شطورو308179377

74895339حزق جبنيانة صفاقس3026صفاقس06/05/1982سهيل بنخليفة408173568

96735440صونين بنزرت7025بنزرت18/06/1985فادي نويرة508913547

21880008طريق المهدية آلم 4 زنقة المكور صفاقس3011صفاقس15/07/1983يسرى غربال608769446

74244855طريق قابس آلم 2جنان آمون صفاقس3025صفاقس31/07/1985نهال العيادي708784023

96817240أم شوشة بئر علي3040فرنسا01/12/1984رؤوف ابن آريم808184852

0321812144نهج السرايا غار الملح بنزرت7033تونس13/01/1983محمد بن محمود908141729

حي التضامن المحرس صفاقس3060المحرس12/06/1984عدنان سعنون1008779882

74277249وادي الرخام بئر علي صفاقس3040صفاقس17/04/1981هدى دبوبه1108178339

96366701طريق المطار آلم3 زنقة زميط صفاقس3071صفاقس18/02/1985الياس عبد الهادي1208779631
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
اإلعــــــــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلعالمية الصناعية

طريق محارزة آلم 3 صفاقس3052صفاقس08/11/1985حامد عبيد1308789275

نهج الطيب المهيري سيدي بوزيد9100تونس22/08/1985ايمن وشاح1406095639

74686035حي المعز طريق قابس آم 7,5 لدى التاجر عباس لوصيف طينة 3083صفاقس18/11/1978عماد العامري1508419633
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بنـــــــــــــاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97358430طريق القائد محمد عمارة اليانقي صفاقسصفاقس19/01/1982حمدي اليانقي0108177148

زلفان تالة القصرين 1235زلفان05/04/1980عماد هيشري0208247019

22602208حي الخطاب نعسان بن عروس1135تونس12/10/1981وليد عطية0307076781

قرية االصالح التبائنية عين دراهم جندوبة2087عين دراهم05/06/1984بدرالدين باللي0407852287

98251786شارع الطبلبي عدد463 قرمدة صفاقسصفاقس20/10/1984مهدي الحاج قاسم0508781087

74251113/95649902شارع الحرية عدد 235 ساقية الزيت صفاقس3025صفاقس23/06/1984عبد اهللا عبيدة0608195724

97618680الشعابنة الشابة المهدية 5170الشابة المهدية25/06/1982سمير بن شعبان0708295405

شارع بورقيبة نهج عمر بن الخطاب العين صفاقس3042صفاقس23/01/1981محمد بوجلبان0808172283

بئر ثالثين تطاوين الجنوبية  تطاوين 3284تطاوين المنطة الثانية22/06/1984وسيم دبيرة0906532533

وادي الخروب بوفيشة سوسة4010النفيضة08/09/1982محمد علي بن عمر1008466530

الطوالبية العيثة ملولش المهدية5114العيثة ملولش20/12/1985يوسف الصويعي1108684286

113نهج سيدي  مسعود رجيش المهدية5121المهدية17/10/1981وجدي الصيود1203997861
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بنـــــــــــــاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

73659838شارع الحبيب بورقيبة زنقة الفردوس سيدي علوان المهدية5190سيدي علوانم19/02/1983محمد األمين مبارك1308671449

822746496نهج سحنون خزندار باردو تونس200تونس19/02/1983أيمن الخياط1408704646

22838521طريق السلطنية آلم 5.5 عين الفنطازية صفاقس3081صفاقس22/08/1984فاطمة الواتي1508763523

شارع الجمهورية بوضر المنستير5063المنستير03/11/1982محمد فرحات1606809225

شارع محمد الخامس عدد 156 ساقية الداير صفاقس3067صفاقس30/07/1985وائل القرقوري1708759077

بئر ثالثين تطاوين الجنوبية  تطاوين 3284المنطقة 2 تطاوين17/07/1982المنصف العايب1806523567
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

أشغال عمومية و بلدية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

5222870264نهج باتريس لوممبا 3000 صفاقس- صفاقس26/06/1985نوال رحالي0108791779

97152260نهج عمر المختارالحامة قابسالحامة20/03/1982الساسي زوينخي0205907682

حي المعاصر المحرس صفاقسالمحرس05/06/1983الهادي الرقيق0308177716

طريق األفران صفاقسقرمدة18/02/1985جهان الترآي0408782031

73243919آرآر المهدية 5112المرابطين الجم11/02/1983نجوى آرشود0508675505

شارع مجيدة بوليلة عدد4125 عدد11 صفاقس صفاقس31/08/1985شهير الجمل0608766373
300397636203

البحاير الوسالتية القيروان 3120بدير الجبالية20/09/1985منذر الجبالي0707673284

96597128مكتب بريد مدنين 4100مدنين22/06/1984المكي حمودة0808633447

جرجيس مدنين 4170جرجيس30/07/1985شوقي العودي0908648354

74438426طريق السلطنية آم6 صفاقس 3061صفاقس23/07/1983محمد المصفار1008784036

74239047طريق تونس آم 4 زنقة الحجر 3003 صفاقسصفاقس19/11/1982فاطمة قريعة1108789873

96447735نهج الفتح عدد 41 حي الرياض سوسة 4023سوسة01/01/1985سالم البيار1208493444
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

أشغال عمومية و بلدية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

طريق العين آم 6,5 صفاقسصفاقس21/03/1985حمدي البكوش1308775853

96761083دار بلواعر سوسة 4032النفيضة27/10/1980سنيا العياري1408455411

21620946شارع الحبيب بورقيبة فريانة 1240 القصرينفريانة29/03/1981عفاف عباسي1508582725

73452544الطاهر بوغزالة عدد 9 قصر هالل 5070قصر هالل23/02/1985محمد صبري الديماسي1606866691

22961937نهج ابن المقفع المحرس 3060 صفاقسالمحرس10/06/1983محمد شقير1708191199

22943513طريق تنيور آم 2,5 3002 صفاقسصفاقس21/12/1985زينب بوعصيدة1808789758

97307032طريق المهدية آم 3 صفاقس صفاقس20/08/1980محمد الخرداني1908168912

1397959116نهج الجم رادس 2040 بن عروسرادس10/03/1984إسالم بلكحال2005459477
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء معدني

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

95008921أم شوشة بئر علي بن خليفة صفاقس 3085السديرات14/08/1983سميرة بريبري0108777768

شارع فرحات حشاد نهج بالريجيا صفاقس 3000صفاقس14/07/1984حنان بوزيد0208768426

21247241نهج قبودية 5170 الشابة المهديةصفاقس22/02/1984رياض غرس اهللا0308681930

22384001طريق العين آم 2,5 العالية ص ب 55 صفاقس 3051صفاقس02/04/1982وسيم الزواري0408196270

497628599نهج البدر مدخل قطاطة الشيحية صفاقسصفاقس24/01/1985وائل النيفر0508778703

الفروات السبيخة 3110 القيروانالفريوات25/04/1980رضا الفريوي0607558140

96951955طريق األفران آم8 صفاقس 3093قرمدة09/05/1985حسان القلسي0708766762

شارع قرطاج عدد3 الشيحية صفاقس3021صفاقس02/09/1985رامي عمران0808789637

20972660طريق منزل شاآر آم 1,5 صفاقس 3003صفاقس16/11/1981خميس اللجمي0908406266

21326429طريق قابس آم 19 قرقور صفاقس 3037 المحرسصفاقس03/01/1983ابراهيم بنمفتاح1008773200

97758431طريق المطار آم 6 زنقة برآات صفاقس 3068صفاقس19/03/1985وسيم البرادعي1108772689

95416577نهج عمر بن الخطاب ساقية الزيت 3021 صفاقسصفاقس21/09/1985أحمد الزريبي1208754229
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء معدني

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

طريق قابس آم 7 حي المعز عدد 112 طينة 3083 صفاقسليبيا24/12/1981حمدي حريز1308188824

74293467نهج ابن خلدون عدد 21 ساقية الدائر صفاقس 3081صفاقس25/06/1983فراس الصامت1408755411

حي السكك الحديدية عمارة 9 شقة 3 صفاقس 3002صفاقس26/03/1985محمد نبيل المصمودي1508766042
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

74859146 158شارع الشهداء ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس20/04/1981يامن اليانقي108424062

71694958حي الهادي نويرة عمارة إيناس الطابق الثاني أريانة 2071صفاقس14/07/1985أنيس الفخفاخ208718038

20008881طريق المهدية آم 4,5 محطة الزلوزة صفاقسصفاقس09/09/1982يسرى دحمان308190501

طريق المهدية آم 7,5 مرآز الحطاب 3011 صفاقسالرحيات15/11/1984توفيق النومي408786835

طريق قرمدة آم 4,5 صفاقس 3022قرمدة21/10/1981طارق الرقيق508418835

21737353حبيب رويس ص ب 55 - 120شارع الحبيب بورقيبة 3080 جبنيانة صفاقستونس03/05/1982أحمد رويس608708668

97893773المساآن النعت قصور الساف المهدية 5126قصور الساف26/04/1984سامي الطبلبي708670107

96571991بريد هنديالزيتونة 3196السبيخة القيروان 3110القفي06/06/1980علي جربوع807592769

71509098حي الرمانة عدد31 عمارة 66 تونس 1068أريانة19/01/1986هشام الفريخة908718373

4622476903نهج الخوارزمي حي تونس 2097 بن عروستونس13/07/1983قيس الخميري1007103560

megrine ben arous 5passage BARGOO 2033 79415114 مقرين01/02/1981بالل القسنطيني1105453262

74842192سيدي محمد بن عمر الحنشة 3043 صفاقسسيدي محمد06/02/1985حسام الفارح1208769140
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97058319القندول بير علي صفاقس 3082القندول12/09/1982سعيد الخراطي1308188428

97623315طريق سكرة آم 4,5 نهج 750 عدد20 حي البحري صفاقس 3064صفاقس12/12/1983نبيل معتوق1408155907

بئر الشباك سوسةسليانة13/05/1979حسان الرياحي1504547406

96802390بلدية جلمة 9110 سيدي بوزيدجلمة14/01/1983وليد الدربالي1606032123

5097814648شارع الحبيب بورقيبة مارث 6080 قابسمارث08/07/1982عبد السميع بنرحومة1705902918

96885430حي الواحة 3 منزل عدد22 بنزرت 7000بنزرت16/12/1983وليد يجر1808923952

97052527طريق قرمدة آم 6,5 نهج الجمهورية عدد 2 صفاقسقرمدة14/01/1980محمود طريفة1908405672

97898226طريق تنيور آم 7,5 صفاقس 3041صفاقس31/03/1983بالل عمار2008789632

21547138السعادة سيدي علوان المهدية 5190سيدي علوان21/03/1985زهير بن المبروك2108680079

96365448دوز الشرقي 4215 قبليدوز01/03/1982ماجد بنجابر2204891414

طريق األفران صفاقسصفاقس05/09/1985بالل بللعج2308789146

3596812567نهج صبرة و شتيلة حي اإلزدهار فوشانة بن عروس 2082تونس19/11/1982محرز الدردوري2407095080
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهروميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96064211عميرة الحجاج المكنين المنستير 5071عميرة الحجاج05/12/1983الصغيرة عبد السالم0106860914

17شارع غانا3000 صفاقسصفاقس09/11/1984خليل بسباس0208198352

نهج الورود عدد 90 ساقية الدائر صفاقسصفاقس07/04/1984بالل سليمي0308780921

74294838نهج الجزائر عدد11 ساقية الداير صفاقسصفاقس07/07/1983مريم التريكي0408751949

نهج الياسمين عدد23 ساقية الدائر صفاقس3052صفاقس12/06/1984حمدي عبد الناظر0508788459

74453246طريق قابس آلم 3.5 ممر سيدي صفاقسصفاقس11/05/1985محمد نزار عبيد0608786263

شارع بورقيبة نهج سيدي المصمودي عدد 4 العين صفاقسالعين01/02/1982أحمد العيادي0705389871

22474495نهج الحدائق الحنشة صفاقسجبنيانة02/10/1983أيمن بنسعد0808196738

821124499نهج النسرين ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس24/03/1986طارق بوخريص0908787940

21826853قصاص الكرمة عقارب صفاقس3030عقارب22/01/1983الحبيب بوآثير1008169516

22666587نهج علي البلهوان ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس25/07/1982خليل الشبوح1108784458

73214061شارع التوفيق الرياض سوسة4023همبورغ ألمانيا21/06/1981منيب شحاتة1208453559
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهروميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

شارع 5أوت طريق تونس آلم 8.5 صفاقس3021صفاقس09/12/1985محمد سعيد شطورو1308787943

21190418حي سيمار الجنوبي عدد392 صفاقسقرقنة10/06/1985غسان الشلي1408787983

23149313طريق منزل شاآر آلم 2.5 زنقة العجمي صفاقس3003صفاقس13/12/1984نجالء الفقي1508772715

396642779نهج ابن البيطار الشيحية صفاقسصفاقس09/01/1983وليد ذياب1608780438

98974556شارع البيئة عدد 67 قرمدة صفاقسصفاقس02/06/1985وسيم الفخفاخ1708781359

97556632شارع 9 أفريل عدد43 ساقية الزيت صفاقس3021ساقية الزيت15/03/1982عبد الحميد قيدارة1808164677

22488684طريق تنيورآلم 6.5 صفاقس 3041صفاقس09/01/1986زياداهللا اللحياني1908788384

شارع البيئة عدد 298 قرمدة صفاقس3062صفاقس20/10/1983أمين المصمودي2008758486

97636645طريق العين آلم 1 عمارة المهاري صفاقس3003صفاقس01/07/1984أحمد المسدي2108762445

96985087الرفيفات قرقور عقارب صفاقس3037صفاقس03/08/1984جمال الرفيفي2208778977

22853753شارع فرحات حشاد عدد25 الجم5160الحم09/09/1986الياس رقية2308662315

23523505شارع الهادي شاآر آلم 6 عدد294 العين صفاقسصفاقس29/03/1983جوهر والي2408172618
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهروميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96853926غدير الزيتونه جلمة سيدي بوزيدغدير الزيتونة06/07/1983ناجي السعيدي2506049361

242شارع الحبيب بورقيبة ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس08/09/1983أحمد رامي عبد الدايم2608771785
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

10022322481نهج سنان باشا حفوز القيروان3130 حفوز القيروان02/06/1981نجيب عامري107534106

طريق السلطنية آلم 13 السعادي صفاقسالبدارنة16/02/1983بديعه بلمبروك208787334

شارع أحمد التليلي تطاوين3200مستشفى تطاوين29/03/1985مريم بن حامد306547524

97329791المنصورة ملولش المهدية5114الشابة المهدية02/08/1985حياة بن خالد408681844

74443397طريق تنيور آلم 1.5 نهج 256 عدد 9 صفاقس 3040صفاقس06/07/1985حنان بوهالل508785631

95274482الخضراء الصخيرة صفاقس3073قابس28/02/1983راضية بورقعة608767267

1071599836نهج 4339 الزهروني تونس2051تونس27/02/1984نجالء الدريدي704732899

الرقبة تطاوين3293تطاوين07/12/1979اسيه الشاهد806530622

0621734436 نهج توفيق الحكيم حي العهد الجديد ماطر بنزرت7030ماطر09/02/1985رحمة الفطناسي908906074

طريق العين آلم 5 صفاقسصفاقس15/03/1983نايلة الفريخة 1008788287

98241120نهج مصطفى آمال أتاتورك حي األغالبة القيروان3900الرقاب سيدي بوزيد02/02/1985صابره غرسالوي1107658074

2397360651 نهج الشيخ مقديش صفاقس3000صفاقس05/10/1980ايمان غربال1205381322
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

شارع المناضل محمود آريشان فرع 24 قرمدة صفاقس3062قرمدة04/02/1983منى القراطي1308195235

12نهج راس الدرب تونس/طريق قرمدة آلم6 شارع الهادي شاآرتونس24/04/1985ريم قيدارة1404735732

نهج الزيتونة عدد168 قرمدة صفاقس3022صفاقس16/07/1984رانية هدريش1508788918

السلوقية تستور باجة 9014الوادي االحمر تستور05/07/1984مروة الهمامي1608535812

عين سسنان قلعةسنان الكافقلعة سنان10/03/1985بسمه الحصني1708066952

3697052401 شارع 5 أوت ساقية الزيت صفاقسصفاقس05/11/1983مريم خماخم1808783164

75851818الرقبة تطاوينتطاوين المنطقة الثانية22/05/1984مريم الخربي1906545438

الجزيرة سوق األحد قبليالجزيرة سوق األحد26/05/1982مروان الوحيشي2004888637

الجزيرة سوق األحد قبليالجزيرة07/03/1984صابر الوحيشي2104890351

طريق تونس آلم زنقة االذاعة صفاقس3001صفاقس28/04/1984مريم مقني2208770520

95252894خمودة فوسانة القصرين1200بوزقام30/01/1976الفالح ميساوي2308217466

98657164حي الفتح الحنشة صفاقس3099الجزائر02/03/1984هاجر رحيم2408790462
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

6شارع الحبيب خنفير الشيحية صفاقس3014صفاقس04/09/1984ريم السيالة2508786579

شارع مجيدة بوليلة نهج 4128 عدد 16 صفاقس3030صفاقس20/12/1979حسام تباسي2605360400

74439059طريق المهدية آلم 4 زنقة بوعلي صفاقس3002الحامة16/12/1985بسمه ثلبي2708788787

شارع المختار الزيادي ساقية الزيت 3021صفاقس09/04/1985هدى اليانقي2808782734
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

21058381حي محمد علي عدد30 قابسالمحرس31/07/1983أحالم عداالت0105903108

وريمة سيدي بوعلي سوسة4040سوسة24/03/1985آمال علي0208490619

71638107شارع الحبيب بورقيبة الجديدة منوبة1124الجديدة منوبة22/04/1984سليم عويني0307377723

74293466نهج الياسمين عدد97أ ساقية الدائر صفاقس3011صفاقس19/11/1985ابتسام العيادي0408781145

90نهج جمال عبد الناصر ساقية الزيت صفاقسصفاقس18/04/1982وفاء العيادي0508765522

مليتة قرقنة صفاقسقرقنة02/11/1984سامية بن عمر شوالقو0608784927

057 491 75/ 593 21323طريق أبو الطيب المتنبي دوز 4260 قبليدوز الغربي15/08/1978مصطفى بلحاج0704870816

طريق منزل شاآر آلم3 زنقة البرنوص صفاقس صفاقس22/10/1981لبنه بن عياد0808196317

21589738العكاآشة عقارب صفاقس3030صفاقس13/04/1982جمال بن نصير0908755450

22648099نهج المناضل مصطفى الفقي عدد120 قرمدة صفاقس3062 قرمدة26/01/1984ريم بنطاهر1008788923

طريق بئر زعرور رأس الجبل بنزرت راس الجبل31/08/1985رحاب بوحديدة1108914629

نهج فلسطين حي التحرير النفيضة سوسة4030سوسة06/05/1985صالح شعبان1208461610

Diplmoes janv 2007 Adresse Page 25(S.A.E.) ISET 



قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

95269615الرابطة قبلي 4233قبلي18/12/1981مبروآة الشيباني1304901164

71233067نهج عزيزة عثمانة عمارة النخيل شقة 11 المنزه 7 اريانة 2037أريانة20/02/1984ناهد التومي1408702475

76244801حي المزرعة المتلوي قفصةالمتلوي22/06/1984عفاف فجراوي1506191209

نهج القادسية الحامة قابسالحامة31/07/1984سوسن فطناسي1605906728

21220428طريق الحرية قرمدة آلم 9 حي الحرية عيون المايل صفاقسصفاقس21/06/1985نوال الفوراتي1708785166

طريق منزل شاآر آلم3 زنقة البرنوص صفاقس 3015صفاقس27/06/1983نادية غربال1808771030

96742671القريعات مجاز الباب باجةمجاز الباب29/03/1983آمال الحبيبي1908526468

1122235637نهج 4824 الزهور تونس2052تونس21/05/1983حنان الحامد2004726627

75646415حسي الجراي مدنين جنوبية مدنين4100حسى مدنين30/08/1984نعيمه جراي2108645212

96294746الجمال مرآز مصباح الحنشة صفاقسمرآز مصباح03/07/1984صباح الجمل2208782669

97062583طريق قرمدة آلم2 زنقة السالمي صفاقس3039منزل بورقيبة28/10/1981عامر أمين الخلفاوي2308130034

75867056رمادة الغربية تطاوين3240رمادة الغربية تطاوين07/10/1985مسعودة الكسير2406537099
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

21141314شارع الواحة القطار قفصة2180القطار02/01/1985سهير االشهب2506216289

الزهرة تطاوين الشمالية تطاوين3272الزهرة تطاوين22/05/1981المختار لمورو2606530752

75نهج الحبيب المعزون ساقية الزيت صفاقسقرمدة23/05/1983جهان مقديش2708786756

حي الحبيب نهج عبد الرزاق آربالة عدد54 صفاقس3052صفاقس29/06/1985فاتن الناصري2808788638

45621004905حي ابن خلدون برنوصة الكاف7100الكاف03/10/1982ريم الربعاوي2908064368

حي اوالد عبد الرحيم فريانة القصرين1240ام العرائس قفصة10/04/1982حسان رحيمي3008563073

المزطورية تطاوين الجنوبية تطاوين3200مستشفى تطاوين06/03/1985مفيده السعيدي3106547017

97289512القرين العيون1216البرك19/02/1984الصويدي الحفصي 3209050069

96984325فاطمه الطيب9150المزونه08/05/1985بسمه الطيب3306098106

غرغار تطاوين3200بانيولي فرنسا19/11/1984زهرة اطماق340654490

415 99923الطرايدية العيثة جندوبة8100جندوبة24/06/1984حسين التواتي3507877088
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97911502بني بالل تطاوين الشمالية تطاوين3200قطوفة تطاوين05/04/1981عياده عبد الرحمان0106547586

74891112نهج الياسمين عدد89 ساقية الداير صفاقس3011صفاقس19/06/1984عبير البهلول0208783925

الراحمات قبلي قبلي24/08/1985هيفاء بن عبد اهللا0304905856

10774253615مثلث شارع الحكيم ابن سين ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس06/03/1982سندة بوشكوة0408180458

حي سيمار الجنوبي نهج 777 عدد 966 صفاقسقرقنة08/11/1983هدى الشتيوي0508199639

علقمة نفطة توزر2240نفطة11/04/1985نهلة حناشي0608368944

اوالد الشامخ الشمالية المهديةالسواسي المهدية18/11/1984انتظار القروي0708682040

شارع البيئة المهديةبومرداس المهدية25/05/1983نعيم خليفه0808680188

74870390طريق حبانة آلم 4 صفاقس3002صفاقس12/03/1984نرهان قطاطة0908788423

76290051القوسة السند قفصة2190القوسة03/01/1984هاجر مبارك1006217627

76286143شارع الواحة االرطس القطار قفصة2183القطار19/11/1982هاجر عثمان1106218539

جالل بنقردان مدنينبن قردان01/05/1981نجاة السعيدي1208621608
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

22501282بنور لسودة سيدي بوزيد9100الحميمة30/06/1985فاهمة زائدي1306096810

95008455البرك العيون القصرين1216البرك العيون15/03/1982جمال الزديري1408594688
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة و عالقات خارجية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

73642818حي سيدي سالم الشابة5170الشابة22/05/1984سماح عباس0108659467

321317869نهج 6451 الجبل االحمر تونس1005تونس23/03/1984عائشة الدبوسي0208706995

96215589شارب الراجل بنقردان مدنين4160بن قردان02/12/1983بولبابه المحضي0308605718

شارع 7نوفمبر دقاش توزر2260دقاش27/12/1982وليد الحميدي0408356626

عين السلسلة العيون القصرين1216ام الجدور العيون21/02/1982مراد السعيدي0508248573

طريق العين آلم3.5 زنقة الحشيشة صفاقس3011ألمانيا19/01/1983ايناس الزغل0608781407

طريق العين آلم3 زنقة الحصايري صفاقس3051صفاقس26/09/1983سناء شيحة0708758414

96297885الحجارة الحنشة صفاقس3010الحنشة12/11/1983زهو الشنيني0808782938

96676102حي الزياتين بئر الحفي سيدي بوزيد9113بئر الحفي26/08/1985ضحى مصلبي0906084811

22878367العيثة الجم  المهدية5160                                           العيثة الجم05/03/1982نعيم حسين1008660116

77411642حومة الخضاورية الزهور القصرين1200حاسي الفريد03/12/1983نزيهة صياحي1108565783

حي ابن خلدون الرقاب سيدي بوزيد9170سيدي بوزيد24/01/1984سليم عيوني1206084322
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة و عالقات خارجية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

حي العمال الرديف قفصةالرديف المحطة13/03/1983سمير بخائريه1306187161

العين البيضاء حفوز القيروان3133العين البيضاء01/03/1984آمنة ضيفالوي1407679209

شارع الخليل القطار قفصة2180القطار17/04/1984آريمة بن محمود1506206926

97288645طريق قابس آلم 2 مدنين الشمالية مدنين4100عالمات المشلوش11/07/1979ثريه الباشه1608622468

1222065799نهج فلسطين ساقية الزيت صفاقس3001صفاقس05/04/1985ليلى الشريف1708787446

المشروحة بوعرقوب نابل 8040                                           المشروحة01/10/1983أمينة خريبيش1806449753
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

نقل و لوجيستيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالوطنية

96713481شارع المنجي سليم نشيو القطار قفصةالقطار08/08/1981صالحة بنت عليمحمد الطاهر بن أحمدآمال عمر0106199548

96271478مشرق الشمس سبيطلة القصرينالسوس سبيطلة01/09/1982ربح بنت أحمدعبد الملك بن اسماعيلعبد الصمد الذوادي0208570888

حي أوالد عون دوز الغربي قبليدوز الغربي15/08/1980آمنة بنت أحمدحمد بن عمرمفيدة العجال0304896093
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
علوم و هندسة المواد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

صناعة الجلود و األحذية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

لختيتين العالية بنزرتمنزل بورقيبة02/07/1985أمين بالشيخ0108917386

96626385 178حي احمد الشريشي الكاف7100الكاف24/08/1984خوله الهميلي0208068416

أوالد عمر السيدة السواسي المهدية5400السواسي29/12/1980منذر الزرلي0308288413

1573577207شارع فرحات حشاد زرمدينزرمدين25/09/1981ريم بن محرز0406844500

شارع الحبيب بورقيبة زنقة عدد66 قصور الساف المهدية5180المهدية01/06/1984أحمد شعبان0508667089

95845781نهج الهادي شاآر مجاز الباب باجة9070مجاز الباب12/10/1983سلوى الماطوسي0608533712

22634100نهج خير الدين زنقة 28 المدينة العتيقة صفاقسصفاقس29/02/1984خليل المغربي0708761453

سيدي مهميش قصر مزواد باجة الشمالية باجة9000باجة22/07/1984ايمان الماآني0808535395

74211188طريق سيدي منصور آلم 6  حبانة عدد139 صفاقسصفاقس19/01/1985شيرين عاشور0908784042

الغنادة بني حسان المنستير5026طبلبة04/01/1984حسام الدين الزاهي1006839928

74846335 61القاصة بين تونس و تنيور  ساقيةالزيت صفاقسمرآز شاآر15/10/1981أميرة دربال1108186966

13674254528شارع 9 أفريل ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس01/10/1983محمد اليانقي1208786660
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2007
علوم و هندسة المواد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

صناعة الجلود و األحذية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

21119961نهج 09أفريل تينجة بنزرت 7032 منزل بورقيبة22/03/1983فاتن بوقرين1308922292

الرقبة تطاوين الجنوبيةالرقبة تطاوين20/01/1982يامنه التيح1406542758
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