
قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

التصــرف في المؤسســـات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

محاسبــة وماليــة

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

حي الشباب المتلوي قفصةالمتلوي06/10/1980علي عكوري106138685

1121837264نهج عبد الرزاق الشرايبي منوبةتونس20/10/1985عواطف الطرابلسي 207390329

حي أوالد سلمى العوينة دوز قبليالعوينة دوز01/03/1984سهام بنعمران304906023

حي الزياتين الحنشة صفاقس3010تونس1985/04/1/16نوره الحاج صالح408788316

74842371الغرابة النصر الحنشة صفاقس 3043صفاقس01/05/1985سامية بنبريك508788434

شارع بورقيبة نهج ابن زيدون عدد5 العين صفاقس صفاقس07/09/1979محمد بوجلبان608152261
304298242177

74655005شارع شاآر زنقة عدد20 العين صفاقسصفاقس14/07/1982جميلة بن عياد708170011

74277595اوالد محمود بئر علي صفاقس 3040صفاقس12/07/1982شراز ابن علي808755053

923572636نهج 4030حي الروضة تونس2083تونس19/04/1983خليل الدريدي904692518

74848655شارع قرطاج مدخل بن معلم عدد1 الشيحية صفاقسصفاقس31/03/1982نسرين قوبعه1008768050

22434997طريق قرمدة آلم 2.5 زنقة الشعبوني صفاقسصفاقس23/04/1983نهى الفريخة1108191221

دوز الشرقي دوز قبليدوز الشرقي10/07/1985عائشة بنحامد1204905205

حي السالم بنقردان مدنين 2160بن قردان31/07/1981سهام الناجح1308601038

97753370شارع بورقيبة منزل 180 العين صفاقس3042العين02/05/1981اآرم بالحاج1408154932
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

التصــرف في المؤسســـات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

محاسبــة وماليــة

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

74291756حي التضامن المحرس صفاقسمنزل بو زيان14/04/1983نوال عباسي1508767772

22020345طريق سيدي منصور آلم 12 صفاقس3061صفاقس08/11/1984مريم العلوي1608778784

23جانفي 1952 عدد 16 المكنين 5050المكنين المنستير29/10/1981شامة الحسيني1706873262

العجانقة جبنيانة صفاقس 3086العجانقة15/08/1984بسمة الخادم1808786511

96076815حي اوالد سلمى العوينة دوز قبلي4260العوينة قبلي07/02/1982عائشة ختروش1904896806

74647231بوثدي منزل شاآر صفاقس 3014منزل شاآر05/06/1979منى الجالصي2008168813

97973295حي اوالد عون دوز الغربي  قبلي 4260دوز الغربي10/10/1979ماجدة بنمحمد2104893974

95219167ام العظام 2 سيدي بوزيدام العظام01/10/1979محمد نصري2206033163

74615230شارع فرحات حشاد عدد 206 قرمدة صفاقسصفاقس16/05/1984وفاء عبيد2308787396
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

التقنيــــــــات التجـــــــارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

إشهار و تنشيط البيع

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97246853وادي الشيخ بئر علي صفاقس 3040واد الشيخ05/08/1983عائشة االحمر108769488

74271820شارع فرحات حشاد عقارب صفاقس 3000صفاقس13/03/1984سميه بن ابراهيم208791024

96952420الشفار نقطة  المحرس صفاقسالمحرس06/09/1983سلوى أوالد بوعلي308787080

طريق قابس آلم 9 حي طينة الجديدة صفاقس3018صفاقس04/07/1985عبير بن حسين408790613

74888162سيدي الظاهر بئر علي صفاقس 3097سيدي الظاهر25/12/1980حمادي بولحاقة508422625

منزل المهيري القيروان3114الفجيج نصر اهللا14/01/1982سارة حميدي607659253

حي المطار قفصة الجنوبية 2151قفصة19/10/1983سماح حسناوي706216540

حي سيدي امبارك البهلول ملولش المهدية 5114الشابة28/03/1983زينب زيتون08669824 8

حي النرجس المطوية قابس6010الحامة20/12/1983وليد هدوي905891271

74687497طريق قابس آلم 8 زنقة ميالد صفاقس3083صفاقس24/10/1985عفاف الالفي1008787927

البئر االحمر الشرقية تطاوين3212مدنين29/07/1981بشير قربيع1106536140

حي الكرمة الثاني القصرين1200القصرين08/11/1983أميرة عبيدي1208599731

22559821نهج الناصر بن خليفة بوحجر المنستير5015المنستير14/09/1983ايناس العاشق1306860035

حي العوينة  الماتلين بنزرت  7034الماتلين02/07/1985مهدي زغيب1408904843

75490830نهج بغداد قبليقبلي25/04/1982بشرة عبيد1504898357

95162187الخطاطفة العين البيضاء حفوز القيروانالعين البيضاء21/04/1983آمال عقرباوي1607669022

96586732قصر الحمام الشرقية الرقاب سيدي بوزيد 9170قصر الحمام27/04/1985أسماء آحولي1706073886

96430834الكرشون ماجل بلعباس 1214الكرشون الماجل27/04/1980عبد الرحمان منصوري1808235419
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

التقنيــــــــات التجـــــــارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

إشهار و تنشيط البيع

26697194313حي االزدهار قابس6011قابس11/04/1982سنية وداي1905905846

غيزن حومة السوق جربة مدنين 4156حومة السوق جربة02/07/1983نادية يامون2008627438

7922198140نهج سيدي ظاهر السالم األول القصرين1200القصرين30/04/1983الفه حمري2108582114

96265995اوالد الحاج قرقور عقارب صفاقس3037صفاقس15/05/1979محمد بنخليفة2208155982

الحومة الشرقية العامرة صفاقس3036جبنيانة10/09/1982نورة بن الساسي08197932 23

23489697نهج خيرالدين باشا طوزة المنستير5023جمال08/04/1983هالة بعطوط2406870346
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
اإلعــــــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

شبكــــــات إعــــــالمية

رقم بطاقة التعريف رقم
الوطنية

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقب

الرقبة تطاوين 5293الرقبة تطاوين06/04/1982علي بن صميدة106533426

73666321طريق صفاقس قصور الساف المهدية5180قصور الساف25/06/1981مروان باشا208291008

القلعة الشرقية تطاوين الشمالية  3282غمراسن تطاوين30/01/1984نصر بن ميالد306545961

74292439نهج الشيخ مقديش عدد 83 ساقية الداير صفاقس 3011صفاقس29/12/1984حمدي الفقي408181333

95886339الغريس المكناسي سيدي بوزيد 9143الغريس10/04/1984روضة غانمي506094102

77435075بودرياس فوسانة القصرين 1232بودرياس فوسانة20/04/1982سامية خميري608586299

السمارية الحامة قابسالحامة01/02/1983صالح البحري705890855

طريق قابس آلم 6 حي السياب عدد 6 طينة  صفاقس3083صفاقس27/01/1986ميساء الوز808782980

09نهج الصيادين مدنين الجنوبية مدنين 4100مدنين04/12/1985ريم بالطيب908645636

وادي الشيخ بئر علي صفاقس 3040واد الشيخ25/01/1983حياة غاليسية  1008772557

9614057نهج علي البلهوان رأس الجبل بنزرت 7070بنزرت01/10/1983هدى الساحلي1108910100

97528875حي النور الغربي سيدي بوزيد 9100قفصة11/05/1982نزيهة صغروني1206063330
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
اإلعــــــــــــالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلعـــــالمية الصنـــاعية

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

حي العمران عمارة الحبيب 5 المنستير /طريق قرمدة آلم 5.5 مرآز السالمة قرمدة صفاقس22/06/1984رحمة عبد الناظر106863547
20229876صفاقس 3022

97857362طريق منزل شاآر آلم 4 زنقة القنزول صفاقس 3013تونس21/09/1982رمزي بوعزيز08411585 2

حي 7 نوفمبر العامرة صفاقس 3036جبنيانة16/08/1983وفاء بن عيفه308788880

96954536الصمباط الحامةعدد23 الحامة قابس6013الصمباط الحامة10/02/1983علي الدرويش05912725 4

96526907العامرية بنقردان مدنين 4160بنقردان12/07/1982مفيدة سيف النصر508629911

75489674بشرى سوق األحدقبلي4231بشرى سوق األحد03/01/1985وافرة مصدق604903421

74652405شارع بورقيبة نهج المغرب عدد20 العين صفاقس 3042صفاقس01/08/1983احمد القسنطيني708754227

96219161جهينة الجنوبية بوحجلة القيروان 3180جهينة بوحجلة17/07/1984هدى يعقوبي807655372

بنب مهيرة تطاوين 3262بني مهيرة تطاوين05/08/1985فرحات بنعثمان906540083

758680261حي الهناء غمراسن تطاوينغمراسن تطاوين08/07/1984ذآرى بن ساسي1006535706

حي الشرايطية فريانة القصرين  1240القصرين02/01/1986خيره سعداوي1108593806

75481118بوعبد اهللا سوق االحد قبلي 4236قبلي21/12/1983ليلى جبير1204897991

4874250280نهج غرة جوان ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس12/06/1984باسم الفرياني1308183595
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بنـــــــــــاء

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

21125062الفايضية أوالد حفوز سيدي  بوزيد 9180أوالد حفوز04/12/1985المولدي عبد الالوي0106089018

نهد غره دزان 157 مةرر ساقيو الظيت ئفاقس 3021صفاقس03/02/1984مهدي عبيد0208752509

شارع الهادي شاآر قصور الساف المهديةقصور الساف25/10/1981محمك الصادق بيوض0308663710

22434714طريق منزل شاآر آلم 1.5 زنقة المكتب صفاقسصفاقس13/03/1985محمد شعبان0408787584

حي سيمار اجنوبي نهج 841 عدد316 صفاقس  3064صفاقس11/10/1984هاجر الشلي0508764422

11120850720شارع ابن خلدون ساقية الزيت 3021صفاقس24/06/1985وجدي شيخ روحه0608781245

70727835قطعة 28 حي الوفاق العوينة تونس 2045تونس01/01/1982سامي شوشان0705441132

22234940المكناسي سيدي بوزيد 4150المزونة02/09/1982ايمن غانمي0806083957

22732610شارع المنجي سليم عدد 78 الشيحية صفاقس 3041صفاقس14/05/1984سامي الجمل0908752221

3822601555نهج 4107 السمران تونس 2052تونس17/07/1979عادل األبيض1004684161

راس الوادي تطاوين الجنوبية  3264تطاوين04/06/1981جمال لحمر1106537415

74267469نهج القاضي عمر بن جماعة عدد 264 قرمدة صفاقسقرمدة05/10/1982أحمد اللحياني1208172435

خموده الجنوبية فوسانة القصرينخموده10/03/1980خلي نجاحي1308236954

371772445نهج 8725 مبنى 70 ش 2أ الحي األولمبي تونس 1003تونس04/08/1985محمد رشيد1408717845

ذهبية الشرقية تطاوين 3253ذهبية الشرقية تطاوين08/10/1983علي عون1506540839

20475175 الشالغمية منزل بورقيبة بنزرت 7050منزل بورقيبة14/11/1984رحمة الرواحي1608918198

الغباي سيدي مخلوف مدنين 4181الغباي سيدي مخلوف15/04/1984عمر سعود1708631433

5نهج محمد بن يونس منوبة 2010تونس28/05/1981نورالدين ساسي1807366956
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بنـــــــــــاء

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

96841951شارع عقبة ابن نافع سيدي علوان المهدية 5190سيدي علوان28/11/1984عائشة السفاري1908678672

عالمات المشلوش ام التمر مدنين الشمالية  4100مدنين05/06/1985فيصل زعرار2008644041

21M030883821458651/00222موريطانيا/ المبيت الجامعي 7 نوفمبر صفاقس الجديدة 3027موريطانيا31/12/1984ألو بنت الشيخ
5464497
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

أشغال عمومية و بلدية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

13نهج المنستير حي شاآر مقرين بن عروسجربة حومة السوق 17/01/1981علي حمروني0105452853

98817267طريق قرمدة آلم 3.5 قصاص تنيور صفاقس صفاقس03/01/1984وحيد المكور0208186443

حي النزهة عمارة 40 شقة 349 أريانة  2080صفاقس27/11/1983بالل آمون الرباعي0308349644

قص اوالد بوبكر البئر االحمر تطاوين 3212قص اوالد بوبكر البئر االحمر09/05/1982نوفل البوبكري0406523593

حي النور الشمالية مدنينحسى عرجون مدنين01/11/1981عادل الجراي0505789771

97707744طريق المهدية آلم 6 ساقية الدايرصفاقس26/11/1983اياد غنام0608514702

شنني تطاوين الجنوبية  3222تونس19/01/1986انيس بوشريحه0706545654

طريق االفران  آلم 1.5 نهج 132 عدد 02 صفاقس 3003صفاقس13/06/1982اسماعيل بن عرب0808190721

96036397أرض آرآود المنصورة القيروان 3030طرزة الشمالية13/06/1983يسين رابحي0907669526

73502132شارع علي بورقيبة سقانص المنستيرالمنستير16/09/1985عبد السالم حرزاهللا1006849292

95861666طريق االفران  آلم 1 نهج 159 عدد 21صفاقس 3002صفاقس17/02/1984محمد انور قميحة1108192447

99839650سيدي ظاهر بئر علي صفاقس 3040سيدي ظاهر بئر علي08/06/1985سميرة ابن الصويعي1208787295

طريق المطار آلم 4 حي النور نهج 2031عدد 8 صفاقس 3071صفاقس26/10/1982احمد الغريبي1308164317

نهج ابن ابي الضياف المنستير 5050المنستير17/01/1981لطفي الشاهد1406819736

حي اوالد منصور دوز الشرقي قبلي 4260دوز الشرقي 10/01/1982نعمان بنحامد1504882592
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

أشغال عمومية و بلدية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

225حي الزهوة جندوبة 8100جندوبة17/04/1982محمد آريم بوسليمي1607847681

72492778عين بيطار بنزرت  7080أم العرائس قفصة13/02/1985منذر مسعودي1708136460

21213508العلمم السبيخة القيروان3100العلم السبيخة10/06/1981أنيس غنام1807602622
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء معدني

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

2770661088نهج الطائف حي التضامن أريانة 2041تونس17/04/1982خالد الغربي0107391597

96655740ج .10 حي صندوق التقاعد  قابس 3011قابس07/05/1984محمد علي شعبان0205892759

22930621الصخيرة صفاقس 3050صفاقس13/02/1984سفيان بن امبية0308766893

حي األمل عدد 11 الصخيرة صفاقس 3050ألمانيا30/07/1983سفيان أحمد0408779694

74872142طريق سيدي منصور آلم 4 حي المنشية صفاقس 3002جربة 25/06/1985فهد امقيديش0508786799

95772898العطايا قرقنة صفاقس 3035قرقنة10/08/1985عماد عروس0608786121

22868017طريق القائد محمد آلم 2 نهج 362 صفاقسصفاقس17/01/1984محمد المصمودي0708755749

21004190الحمادة الصخيرة صفاقس 3050صفاقس30/07/1984حمدي الثويري0808176929

21022850206شارع الحرية ساقية الزيت صفاقس 3021ساقية الزيت01/06/1983ايمان القالل0908763325

76678139قصودة أوالد حفوز سيدي بوزيد 9180قصودة01/01/1985ماهر هرابي1006089853

Diplome juin 2007 Adresse (S.A.E.) ISET Page 1



قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

97678119شارع شاآر نهج العمل عدد 4 العين صفاقس 3013صفاقس04/02/1983محمد صبحي بوعزيز108786071

21858053حي المعاصر المحرس صفاقس 3060المحرس14/07/1985سوسن الدزيري208770455

3M030856321328719موريطانيا/طريق العين آلم 0.5 صفاقسموريطانيا19/09/1986محمد السالك ولد محمد األمين

نفطة الشفار المحرس صفاقس 3044واد الشيخ15/02/1981ابراهيم بريبري408151911

39نهج غرناطة الدندان اريانة 2011تونس31/10/1984جالل الدين الدريدي500290936

القصور الشراردة القيروان3116بوحجلة04/06/1984فوزي الفالح607653907

06نهج عقبة بن نافع القيروان 3100القيروان22/05/1982وليد  نابتي707627826

6621012002شارع 9 أفريل ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس25/06/1983محمد علي القطي808198494

74848407طريق األفران نهج 404 عدد 13 صفاقس 3041صفاقس21/12/1982بولبابة السيالة908159188

حي فلمش المحرس صفاقس 3060المحرس02/02/1983محمود شقير1008161169

حي سيدي  النجار معتمر المنستير  5012تونس08/10/1983اسمهان بن علي1106859549

11222018434 شارع الحرية ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس23/03/1986محمد آمون1208786438

نهج الشاذلي خزندار المحرس صفاقس 3060ليبيا11/02/1984محمد بن سالم1308781346

2774253371شارع *9 أفريل ساقية الزيت صفاقس 3021ساقية الزيت19/10/1983إلياس الترآي1408174117

96075947طريق قابس آلم 7 حي المعز عدد 154 صفاقس 3083جبنيانة22/07/1983نبيل عقاش1508195842
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

4نهج مكة القلعة الصغرى سوسة 4021سوسة28/05/1981محمد علي المبروك1608479899

22457875نهج القيروان عدد 123 قرمدة صفاقس 3021صفاقس29/09/1984اسماعيل آمون1708758561

74692198حي النصر عدد2 المحرس صفاقس 3060صفاقس03/01/1985محمد علي زماملة1808177896

شارع بورقيبة نهج بدر عدد14 العين صفاقس 3042صفاقس23/05/1984حمدي الفقي1908763518

96237034الشفافرة الصخيرة صفاقس 3050سبيح03/10/1980سامي فتح اهللا2008167849

74463305طريق منزل شاآر آلم 3 صفاقس 3013صفاقس16/05/1985أمينة النيفر2108783938
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهروميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

شارع بوزيان عدد 90 قرمدة صفاقس 3018صفاقس08/05/1982اآرم الخراط0108171017

 طريق العين آلم 1.5 صفاقس 3051اريانة المدينة17/07/1982احمد والي0208196100

96037728شارع الحبيب بورقيبة عدد 47 ساقية الزيت صفاقسفرنسا06/11/1983وسام القالل0308793102

97679244الشرايطية الجنوبية القيروان 3116الشرايطية الجنوبية04/04/1977رضا حديدي0407524315

97859352العوائد السديرات الشمالية بئر علي صفاقس 3040السديرات الشمالية02/12/1984راضية الحمروني0508789491

97359149طريق قرمدة آلم 3.5 زنقة الفندري صفاقس 3003صفاقس15/09/1982هيثم عبد الهادي0608176717

22727966طريق تونس آام 2.5 زنقة تقتق نهج 331 صفاقس 3002صفاقس14/04/1982محرز بلحسن0708402441

الحشانة تطاوين الشمالية تطاوين  3200عجاج تطاوين20/11/1985الشريف بوضيبه0806548714

139شارع العمران 5000 المنستيرتونس12/12/1984زهور البحوري0906870321

167شارع جمال عبد الناصر ساقية الزيت صفاقسليبيا08/06/1985ايمن التريكي1008782742

74791871طريق السلطنية آلم 4 زنقة االربعة مرار صفاقس 3014صفاقس24/12/1982الصحبي قطاطة1108412876

15حي الفردوس مجاز الباب باجة  9070تستور30/05/1985محمد مالك التوآابري1208530224

طريق قرمدة آلم 3 زنقة الفندري صفاقسصفاقس28/10/1982احمد عبد الناظر1308415281
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهروميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

22815377زنقة الحبيب عدد24 ساقية  الزيت صفاقس 3063صفاقس31/10/1984محمد مزيد1408783181

97323155شارع البيئة نهج 3071 حي 20 مارس الشيحية صفاقس 3041صفاقس20/10/1984مريم الفقي1508789630
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96310723ريحانه الرقاب سيدي بوزيد  9170ريحانه16/04/1983دليلة صالحي106094956

31شارع فرحات حشاد رجيش المهدية  5121الشابة09/11/1985جيهان صياد208684534

97854508طريق المحارزة آلم 2.5 نهج 774 عدد 21 صفاقس 3052صفاقس22/07/1982حاتم مطيبع308157178

110شارع الهادي نويرة جمال المنستير 5120جمال المنستير17/01/1983ايناس الميالدي406871869

96844299نهج الورود بومرداس المهدية 5110سوسة24/07/1984مريم حسين508685519

75600443طريق قابس مدنين مدنين20/07/1983امينة غرس اهللا608628503

الرصف العيثة ملولش المهدية 5114الشابة المهدية24/11/1982ناجح بن خالد708668389

94392668الخشم الشرقية السعيدة الرقاب سيدي بوزيد 9173الخشم الغربية14/06/1984فوزية برهومي806084102

96990432أوالد حفوز سيدي بوزيد 9180اوالد حفوز21/05/1985أميرة عبدالالوي906095050
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم
رقم بطاقة التعريف 

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

المزيرعة االطرش الحمامات نابل  8042المزيرعة الحمامات01/09/1981منيرة الوالني0106362742

الحشيشية الشمالية صفاقس 3034المحرس17/06/1982عبدالرزاق المبروك0208180104

36نهج النزاهة حي شاآر مقرين بن عروس 2024تونس03/12/1983بلقاسم دالمقبلي0305454562

الرقبة تطاوين 3293تطاوين المنطقة الثانة03/10/1983رابعه االطرش0406546241

75725028الطابعي بنقردان مدنين 4160بن قردان23/09/1981حسين فرحات0508606211

21921977القنارة حكيم الشمالية وادي مليز جندوبة 8100القنارة وادي مليز12/04/1983الحسين االينوبلي0607864015

20922254نهج فرحات حشاد الحامة قابس  6020الحامة30/08/1981عفاف عيساوي0705885782

العامرية بنقردان مدنين 4160بن قردان23/03/1982بشرى اسماعيل0808633665

21062409العرقوب المنصورة المهدية 5114المنصورة ملولش21/05/1979عمر جالل0908299042

حي الزياتين بئر الحفي سيدي بوزيدبئر الحفي01/08/1985هنده خليفي1006095342

حي الكائنة المتلوي قفصة 2130المتلوي25/01/1984اآرام الكنيسي1106206754

75640383شعبة الطين مدنين الجنوبية  4100مدنين06/11/1981لسعد غول1208630966

نهج الحبيب غندور تطاوين 3200تطاوين المنطقة الثانة01/06/1983يسرى الفاضل1306538669

بوآريم الهوارية 8036بوآريم الهوارية28/06/1981ليلى بنصالح1406430223
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم
رقم بطاقة التعريف 

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

الصديقات السعد المهدية 5100çطولون فرنسا02/08/1983فاتن بن حسن1508680510

الطابعي بنقردان مدنين بنقردان01/02/1984فائزة العامري1608645905
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

حي المحطة الرديف قفصة 2120الرديف المحطة16/04/1982رابعه عباسي0106207728

جمنة قبليجمنة قبلي16/06/1983وداد عبد القادر0204903928

الحي المرآزي المظيلة قفصة 2170المظيلة11/05/1985سنية عكرمي0306204254

76250430حي التحرير الرديف قفصة 2120الرديف01/04/1983فائزه الماسي0406201000

حي التحرير الرديف قفصة 2120الرديف01/04/1983ماجده الماسي0506201507

74650830شارع الحبيب بورقيبة نهج البدر عدد81 العين صفاقس  3042صفاقس05/04/1983سمنه عميش0608771955

الوديان منزل تميم نابلنابل09/07/1984انيس االسود0706432433

96575492بشني الفوار قبلي4200قبلي09/09/1982مسعودة عتيقة0804906286

بوعكازين الشفار المحرس صفاقسالمحرس03/05/1985شوقي البردعة0908775379

310حي الشرائحة مدنين الجنوبيةمدنين11/10/1982عفاف بالحاج1008608759

76252322حي الطرابلسية قفصةالرديف المحطة21/04/1985جهاد بناحمد1106197796

95236408وردان الجنوبي بئر علي صفاقس  3040وردان13/06/1980حنان بنعماره1208150900

21241520القرسولين منزل تميم نابلالقرسولين منزل تميم02/02/1984محمد بنداود1306438264
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96588715بني محمد قبلي 4200بني محمد قبلي20/01/1984جميلة بن فرحات1404903678

الحي الشرقي رمادة الشرقية تطاوين 3240رمادة تطاوين24/10/1983عمر بنقائد1506543162

شارع البيئة هبيرة المهدية 5113الجم المرابطين المهدية29/01/1982نجاة بوجليدة1608296511

96632116حي المزيرعة المتلوي قفصة 2130المتلوي01/05/1984فاتن بويحيى1706216527

شارع 23 جانفي طبلبة المنستير 5080سوسة18/01/1983أيمن براهم1806841351

نقة سوق األحد قبلي 4283قبلي21/08/1983هندة الغباري1904899175

طريق الملعب البلدي شربان المهدية 5130السواسي المهدية08/05/1985أنيس الغزواني2008650598

23639405االقامة الجميلة ع أ ش 12 المروج 3 بن عروس 2097قرمدة صفاقس09/01/1985نهلة غربال2107126690

حي السيمار الجنوبي عدد 876 صفاقساوالد حفوز02/01/1986بسمة هرابي2208783140

372256379نهج سعيد أبو بكر حي الرياض قرمبالية نابل 8030قرمبالية22/02/1984نبيل الهميسي 2306426455

97639446طريق قابس آلم7 حي المعز عدد 138 صفاقس 3083صفاقس17/06/1982شوقي حرشاني2408764058

76432468القطاعية نفطة توزر 2240نفطة05/10/1984اخالص جلولي2508368766

77480320شارع الهادي شاآر تالة القصرين 1210تلة10/10/1985هاجر قصوري269051762
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97016489القوسة السند قفصة 2190القوسة01/12/1984بنبيلة مبارك2706209157

الطابعي بنقردان مدنين 4100بن قردان10/06/1979اصيل مانيطة2805783909

21399527حي سيدي عبد القادر الرديف قفصةالرديف12/01/1984أسماء مرزوقي2906205132

جمنة قبلي قبلي20/03/1985أمينة مقداد3004905719

تافلون الميدة نابل  8071منزل تميم14/02/1982خليل المهذبي3106433930

96980816النصر المكناسي سيدي بوزيد 9140قرية النصر21/02/1981مفيدة ربعاوي3260774248

75486009ليماقس قبلي 4200قبلي15/09/1982الزهرة الصويعي3304901160

الزفزاف سوق الجديد سيدي بوزيد 9121بئر بدر05/12/1985رمزي سويسي3406068843

الرقبة تطاوين 3221تطاوين المنطقة الثانية12/08/1984وليد الوردني3506543177
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

حي المحطة الرديف قفصة 2120الرديف المحطة16/04/1982رابعه عباسي0106207728

جمنة قبليجمنة قبلي16/06/1983وداد عبد القادر0204903928

الحي المرآزي المظيلة قفصة 2170المظيلة11/05/1985سنية عكرمي0306204254

76250430حي التحرير الرديف قفصة 2120الرديف01/04/1983فائزه الماسي0406201000

حي التحرير الرديف قفصة 2120الرديف01/04/1983ماجده الماسي0506201507

74650830شارع الحبيب بورقيبة نهج البدر عدد81 العين صفاقس  3042صفاقس05/04/1983سمنه عميش0608771955

الوديان منزل تميم نابلنابل09/07/1984انيس االسود0706432433

96575492بشني الفوار قبلي4200قبلي09/09/1982مسعودة عتيقة0804906286

بوعكازين الشفار المحرس صفاقسالمحرس03/05/1985شوقي البردعة0908775379

310حي الشرائحة مدنين الجنوبيةمدنين11/10/1982عفاف بالحاج1008608759

76252322حي الطرابلسية قفصةالرديف المحطة21/04/1985جهاد بناحمد1106197796

95236408وردان الجنوبي بئر علي صفاقس  3040وردان13/06/1980حنان بنعماره1208150900

21241520القرسولين منزل تميم نابلالقرسولين منزل تميم02/02/1984محمد بنداود1306438264
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96588715بني محمد قبلي 4200بني محمد قبلي20/01/1984جميلة بن فرحات1404903678

الحي الشرقي رمادة الشرقية تطاوين 3240رمادة تطاوين24/10/1983عمر بنقائد1506543162

شارع البيئة هبيرة المهدية 5113الجم المرابطين المهدية29/01/1982نجاة بوجليدة1608296511

96632116حي المزيرعة المتلوي قفصة 2130المتلوي01/05/1984فاتن بويحيى1706216527

شارع 23 جانفي طبلبة المنستير 5080سوسة18/01/1983أيمن براهم1806841351

نقة سوق األحد قبلي 4283قبلي21/08/1983هندة الغباري1904899175

طريق الملعب البلدي شربان المهدية 5130السواسي المهدية08/05/1985أنيس الغزواني2008650598

23639405االقامة الجميلة ع أ ش 12 المروج 3 بن عروس 2097قرمدة صفاقس09/01/1985نهلة غربال2107126690

حي السيمار الجنوبي عدد 876 صفاقساوالد حفوز02/01/1986بسمة هرابي2208783140

372256379نهج سعيد أبو بكر حي الرياض قرمبالية نابل 8030قرمبالية22/02/1984نبيل الهميسي 2306426455

97639446طريق قابس آلم7 حي المعز عدد 138 صفاقس 3083صفاقس17/06/1982شوقي حرشاني2408764058

76432468القطاعية نفطة توزر 2240نفطة05/10/1984اخالص جلولي2508368766

77480320شارع الهادي شاآر تالة القصرين 1210تلة10/10/1985هاجر قصوري269051762
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007

اإلحصاء و المعالجة اإلعالمية للمعطيات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اإلحصاء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97016489القوسة السند قفصة 2190القوسة01/12/1984بنبيلة مبارك2706209157

الطابعي بنقردان مدنين 4100بن قردان10/06/1979اصيل مانيطة2805783909

21399527حي سيدي عبد القادر الرديف قفصةالرديف12/01/1984أسماء مرزوقي2906205132

جمنة قبلي قبلي20/03/1985أمينة مقداد3004905719

تافلون الميدة نابل  8071منزل تميم14/02/1982خليل المهذبي3106433930

96980816النصر المكناسي سيدي بوزيد 9140قرية النصر21/02/1981مفيدة ربعاوي3260774248

75486009ليماقس قبلي 4200قبلي15/09/1982الزهرة الصويعي3304901160

الزفزاف سوق الجديد سيدي بوزيد 9121بئر بدر05/12/1985رمزي سويسي3406068843

الرقبة تطاوين 3221تطاوين المنطقة الثانية12/08/1984وليد الوردني3506543177
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة و عالقات خارجية

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

74242512طريق المطار آلم 1.5 محطة البقلوطي صفاقس  3023تونس09/02/1984هيفاء الزواري0108190462

طريق المهدية آلم1 عمارة غلربال صفاقس 3002ليبيا03/02/1984أميرة السوسي0208763581

طريق المحارزة آلم 2.5 نهج211 عدد22 صفاقس 3052صفاقس05/01/1983أميرة السيالة 0308178823

هنشير المسدور البلدية بوعوان جندوبةه. المسدور بوسالم11/03/1984ريم السعيداني0407870712

نهج09 أفريل الحامة قابس 6020الحامة22/01/1985رفيقة الصدوقي0505915357

127الحي األول المنستير 5112الجم المهدية13/01/1981محمد رباح0608285479

62حي األنس الكاف 7100الكاف17/11/1983مهدي الرباع0708062192

68شارع علي باشا حامبة حي السالم األول القصرين 1200القصرين28/07/1984وفاء محمدي0809053642

نهج الكويت المكنين المنستير 5050المكنين16/04/1984حكيم خميس0906863562

74657484طريق قرمدة آلم0.5 عمارة المدينة سنتر صفاقسصفاقس25/10/1983هاجر القسنطيني1008767393

تعاضدية التقدم حفوز القيروان 3120حفوز القيروان15/01/1981محمد الطاهر آسابي1107571384

74692033حي السعادة المحرس صفاقس 3060باجة03/06/1984سهى الجربي1208196846

74884651الجنة الحنشة صفاقس 3010العراق18/04/1983ايمان حنشي1308751841
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة و عالقات خارجية

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

طريق قرمدة آلم11 عيون المايل صفاقسصفاقس06/03/1984نسرين حبيش1408790799

مقسم286 اريانة الصغرى  1006تونس30/12/1984أنيس النهدي1507380769

طريق المحارزة  آلم 0.5 -3003صفاقس12/06/1982أميرة شوشان1608194947

طريق قابس 6080جرجيس29/09/1985عصام شبيل1705890819

21806335الحشيشينة الجنوبية الغربية صفاقس الحشيشينة الجنوبية25/04/1984فتحية احمد1808788672

04نهج الفل مدنين 4100مدنين25/02/1983فاطمه بكار1908645227

22911396أوالد الشامخ المهدية 5120القيروان23/04/1985نبيل بن بريك2008651634

20060459طريق المهدية آلم 4 مرآز آعنيش صفاقس صفاقس25/04/1985هيثم بن عمر2108765372

نهج الجاحظ ششنني قابس >6041قابس21/08/1981نجاة البغدادي2205898513

42طريق القلعة الصغرى بوحسينة سوسة 4002سوسة24/10/1982اعتدال ابن سعيد2308471990

75471492حي اوالد سلمى العوينة دوز قبلي 4260العوينة21/10/1982هاجر بنعمران2404894709

74272322طريق سيدي منصور آلم 12 صفاقس 3067صفاقس09/03/1981راضية بن شلبي2508197398

Diplome juin 2007 Adresse (S.A.E.) ISET Page 2



قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2007
علوم و هندسة المواد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

معالجة و تغطية األسطح

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

سيدي بوزيد  9171سيدي بوزيد01/12/1985أحالم حاجي0106094926

95813599الشرايطية الجنوبية الشراردة القيروان  3116الشرايطية الجنوبية17/12/1984منير عويشاوي0207651658

75853858حي النور تطاوين  3200تطاوين08/06/1982رضا دحام0306536283

ساحة خلف اهللا حي النور قفصة 1090قفصة22/06/1982ولي حفصاوي0406213832
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