
قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

التصرف في المؤسسات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التصرف في المؤسسات

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

21034612مرآز مصباح الحنشة صفاقس 3010جبنيانة19/12/1985محمد شنوف العزعوزي108801222

شارع الرشاد عدد 152 ساقية الدائر صفاقس3054ساقية الداير30/05/1983فاطمه البهلول208788988

22718931شارع بورقيبة نهج البدر عدد09 العين  آلم 5صفاقس  3042صفاقس16/07/1983هناء بوجلبان308774172

نهج الياسمين عدد 31 أ ساقية الدائر  طريق المهدية آلم 5,5 صفاقس20/11/1983رندة البرشاني408783135
صفاقس 3011

البقعة البيضاء منزل شاآر صفاقس/مصطفى الحمامي باب صفاقس30/12/1981فائزة الدبابي508789692
96430957الجبلي سوق عدد30صفاقس3000

96689320الراقوبة الشرقية مدنين 4181الراقوبة سيدي مخلوف03/04/1983نورالدين شامخ608629572

143 نهج ابن خلدون ساقية الزيت صفاقس3021صفاقس12/06/1984مريم الفخفاخ708807797

95328190عقارب 3030 صفاقسصفاقس19/01/1984فادية الفرجاني808797257

حي البحري 3 نهج 2213 منزل عدد6 صفاقس 3064صفاقس16/12/1982مها فرحات908765801

فرش غريب  الرقاب سيدي بوزيد عند التاجر توفيق جاللي فرش غريب01/10/1985علجية همامي1009204354
96947383شارع الحبيب بورقيبة 9170

22571379طريق المحارزة آلم 2,5 حي الصحة 529/28طرابلس07/02/1983عبد السالم الجالصي1108773957
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

التصرف في المؤسسات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التصرف في المؤسسات

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

الرقاب -فرش غريب -سيدي بوزيد 9170فرش غريب12/08/1982زهرة جاللي1206094326

نهج المنصف باي طوزة 5023 المنستيرالمنستير26/07/1983ايناس الخياط1306870116

74269966زنقة الجموسي عدد 190 قرمدة  صفاقسصفاقس29/04/1984ازدهار المحرسي1408801633

95039824نهج النخيل عدد3 المطوية قابس 6010قابس09/06/1984محمد منصور1505919087

طريق سكرة آلم 2,5 االربعة أمرار عند التاجر سليم صفاقس05/10/1984أحالم مسلمي1608803258
22176459الجالصي 3052

98417493العقلة فائض سيدي بوزيد-مكتبة العبدولي 9100العقلة09/04/1986حنان رابحي1709205829

99866366شعبة صالي عمرة سيدي مخلوف مدنين 4100مدنين14/11/1981ناجي رحماني1805797213

97055888طريق قرمدة آلم 1,5 عين شيخ روحه 3032صفاقس05/07/1981ليلى الرقيق1908186990

96709332طريق السلطنية آلم 4,5 حي البرآة 3081 صفاقس3081صفاقس17/12/1982سندس صالحي2008785583

23136943نهج محمود آريشان فرع 2 عدد 8 العين صفاقس  3042صفاقس14/12/1982حمد الطرابلسي2108414026

5نهج 4773 الحرايرية تونس 2052تونس07/03/1984آمال الزعباز2204730212
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
التقنيات التجارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اشهار و تسويق المبيعات

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

76639431قيرار الرقاب سيدي بوزيد9172بالورفلي20/12/1986ألفة عبيدي109204360

طريق السلطنية آلم 4 محطة بوجلبان صفاقسصفاقس16/02/1981هويدة بوعصيدة208175272

بشكة عقارب صفاقس 3030صفاقس24/01/1986ربح بن ابراهيم308805281

05نهج الجزائر مادة الغربية تطاوين 3240رمادة30/10/1984محمد بنقائد406537541

الصخيرة صفاقس 3050قابس28/11/1980اآرم بوسفيفة508161610

طريق االفران آلم 1 نهج 131 عدد7 صفاقس 3089صفاقس22/08/1979عماد شقرون608157000

95839449الغريس المزونة 9150 سيدي بوزيدبالغريس19/11/1985هيثم غانمي706068736

سيدي خليف أوالد حفوز سيدي بوزيدسيدي خليف07/03/1985سامية حامدي809205886

908811595
فاديه الحداد

26/12/1983
طريق قرمدة آلم 9 حي الحرية 3012 صفاقسصفاقس

71538258المرناقية منوبة 1110 منوبةحميم29/09/1983ماهر الحبيبي1007358666

74240075طريق منزل شاآر آلم 1 عدد30 صفاقس3003صفاقس15/10/1981فدوى الهمامي1108185250

11395090388شارع الحسين حي النور القصرين 1200القصرين22/07/1984هاني ميساوي1208578720
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
التقنيات التجارية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اشهار و تسويق المبيعات

طريق المهدية آلم 4 مرآز آعنيش زنقة الباشا صفاقس3011صفاقس12/06/1983سناء مقني1308762807

74218944طريق تنيور آلم 7 مرآز عمار 3014صفاقس24/12/1983نورة سحنون1408779091

نهج الحبيب ثامر راس الجبيل بنزرت 7070بنزرت26/05/1985وائل السويسي1508908773

95848562نهج علي البناني سبيطلة القصرين 1250سبيطلة01/08/1980سعيده الزنيدي1608577457

22931739شارع الحرية المعمورة نابل 8013المعمورة25/04/1980انتصار الزمني1706390350
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اعالمية التصرف

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالتعريف الوطنية

22939877سوق الزيتون نهج شكيب أرسالن طريق قرمدة آلم1 صفاقس 3003ساقية الزيت22/10/1977زينب عبيدحسين بن امحمدمنال بلعج105347193

شارع فلسطين عدد 98 قرمدة آلم 7,5 صفاقس 3012قرمدة15/09/1982قادرية الجريبيمحمد بن سعيدمنال بنسعيد208194853

حزق جبنيانة صفاقس 3000جبنيانة25/12/1986راضية بن امباركحمادي بن الحبيبعفاف الشائب308790735

20112119طريق المهدية آلم 2,5 قرقنة الجديدة صفاقسصفاقس23/06/1984منية جابرالمنصف بن محمدمحمد علي الدويري408769562

الغريس المكناسي سيدي بوزيد المكناسي11/10/1983مبروآة غانميعبد اللطيف بن بلقاسمنايلي غانمي506071456

99807474الشوآات الصخيرة صفاقس 3050الشوآات17/09/1985مبروآة حمدانمصطفى بن محمدألفة حمدان608799504

98932382الكبارة نصر اهللا القيروان 3171سيدي خليف06/02/1987جميلة خليفيرجب بن محمدامحمد حامدي707690412

الحومة الشرقية العامرة صفاقس3031صفاقس11/05/1983فاطمة الحمديرضا بن الطيبربيع الحمدي808400421

95774976شارع ابن خلدون عدد9 الحنشة صفاقس 3010جبنيانة07/12/1983خديجة الحنشيمحمد بن الحفناويسميرة الحنشي908787180

حزق جبنيانة صفاقس 3000صفاقس30/07/1984ثريا بن حسنمصطفى بن ابراهيمنرهان االسمر1008770732

الجوابر قرقنة صفاقس 3070قرقنة15/10/1985فاطمة ساسيعبد اهللا بن منصورسندس ساسي1108805031

طريق منزل شاآر مرآز العلوي صفاقسصفاقس22/10/1983سارة النيفرمحمد بن عبد المجيدافتخار والي1208790421
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

اعالمية التصرف

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالتعريف الوطنية

طريقمنزل شاآر آلم 3 زنقة آانون صفاقس 3000صفاقس07/01/1983أم الزين بن جامعالطيب بن محمدبولبابة الزيتوني1308189791

حي النصر وادي القمح تطاوينتطاوين01/04/1982هنية بن ونيسالحسين بن محمدنصر عزالدين1406511324
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

شبكات اعالمية

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالتعريف الوطنية

طريق منزل شاآرآلم 5,5 صفاقس 3042صفاقس31/01/1983ساميةعبد الصمدايناس العقربي108192473

97993987باطن الغزال الشمالية جلمة سيدي بوزيد 9110باطن الغزال01/11/1981هنية عابدبمنصور بن احمدزهير عبداوي206076897

طريق السكة جالل بنقردان مدنين/المحرس حي السعادة باريس10/04/1984الزهرة قابسيمحمدانيسة بوعبداهللا308632938
صفاقس 3060

74215207طريق تنيور آلم 3,5 صفاقس 3002صفاقس31/12/1981حبيبة بن عامرعامر بن محمدألفة غربال408196874

السيد رمضان جاللي الحي التجاري الجديد الرقاب سيدي فرش الغريب14/07/1985زهرة جالليعمار بن احمدمنيرة جاللي506094235
96520047بوزيد 9170

20278080باب بحر 3000 صفاقس شارع الهادي شاآر عدد4صفاقس01/08/1983ليليا البقلوطيمحمد جمال بن بلقاسموليد القروي608170833

طريق العين آلم 6,5 مرآز حليمة 3042 صفاقسصفاقس19/06/1984شادية الشعريفتحي بن عليفيصل الخراط708198607

96689473المنصورة الغربية بن عون سيدي بوزيد بن عون 9169المنصورة23/07/1983محبوبة بنت عليمحمد العكرمي بن الناصرعفاف منصري806094837

شارع البيئة  المكناسي 9140 سيدي بوزيدالمكناسي12/04/1985الهذبة مشيعلي بن سعدمنال مشي906094583

22809345الرملة قرقنة 3070 صفاقسقرقنة05/06/1983سعاد خليفعلي بن خميسعالء الدين الناجي1008753019

طريق السلطنية آلم 5,5 صفاقس 3042صفاقس26/11/1985فيروزرضارانية الرباعي1108787608

شرآة ستروان 58 نهج ابن باديس 3000 صفاقس جبنيانة12/01/1982حليمة عسلعبد اهللا بن بلقاسممحمد الصغير1208770073
جبنيانة 3080

نهج الشيخ السالمي عدد 6 ساقية الداير صفاقسصفاقس25/07/1984زهية الحاج طيبسالم بن حسينعصام الشمتوري1308770256
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

االعالمية الصناعية

رقم بطاقة رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالتعريف الوطنية

طريق تونس آلم 2,5 زنقة تقتق 341 صفاقس 3002صفاقس27/02/1984ريم عبيدة108763409

نهج التفاح حي الرياض قرنبالية نابلقليبية18/08/1985المهدي العجيلي206458407

97677193العقاقشة حزق جبنيانة صفاقس 3026جبنيانة24/11/1985نزار العقاش308794752

نهج الغفران الحامة قابسالحامة19/04/1983فيصل بن عمر405892948

74899304الحي الجديد العامرة صفاقس 3036جبنيانة02/11/1981طارق البكري508176549

97695116الزواوين عوسجة بنزرت 7024عوسجة19/08/1982محمد بن عثمان608134303

22401655طريق منزل شاآر آلم 1,5 صفاقس 3072صفاقس22/02/1984أنيس بن جماعة708773952

22799621الفراجنية بن سهلول عقارب صفاقس 3030بن سهلول10/10/1978جالل بنيران805377540

75600259طريق قابس آلم 1 مدنينمدنين18/09/1977عادل البشراوي905759575

96620444السيد النفاتي صاحب عطرية فوشانة القصرين 1220الحمار22/10/1982ثلجة شخاري1008581667

97740669نقطة الشفار المحرس صفاقس 3044الشفار22/01/1986شهاب دريبك1108752524

21932868حي الكائنة المتلوي قفصة 2130المتلوي15/04/1985حمادة ذويب1206197819
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االعالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

االعالمية الصناعية

99899338ودران الجنوبي بئر علي صفاقس 3040بودران الجنوبي 17/08/1985حياه الدخلي1308809175

ذراع بن زياد العامرة صفاقس 3095جبنيانة08/05/1983فاطمة الحاج محمد1408791037

4022808406نهج 6854 حي التحرير العلوي تونستونس24/06/1983رياض محمودي1508337896

سيدي علي بلعابد بئر علي صفاقس-المدرسة االبتدائية راس فرطوطسيدي علي بلعابد30/05/1986عبد المجيد المبروك1608802309

حي الهناء عدد 110 سيدي بوزيد 9100تونس14/07/1984شوقي النوري1706071905

حي النور الغربي سيدي بوزيد 9100سيدي بوزيد14/07/1982زياد عيساوي1806049078
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

74251020شارع الحبيب معزون ساقية الدايرصفاقس17/02/1984وفاء عبد المواله0108796102

95542237حي السرور الغربي سبيطلة القصرين 1250سبيطلة02/06/1987عبد الرحمان عباسي0208598534

تليل العجلة طريق منزل شاآر آلم74تليل العجلة23/12/1980آريم العايدي0308158021

96429075المحارزة الجنوبية هبيرة المهدية 5113المحارزة12/02/1983عماره عيسى0408657596

حي الشعاشعة 2 عقارب صفاقس 3030صفاقس14/10/1983حمزة بن عبد اهللا0508185045

95782501أم الصفععة سوق االحد قبليسوق االحد17/05/1983هاجرة بن علية0604901520

حي الشعاشعة 2 عقارب صفاقس 3030صفاقس04/10/1984اسامة بن الهويشات0708157315

طريق قابس آلم 7 حي المعز عدد 64 طينة صفاقسصفاقس13/12/1986رامي بن مراد0808802472

20646193نهج طه حسين زرمدين 5040زرمدين12/10/1984احمد بن صالح0906868783

5نهج حسن النوالي 7034 بنزرت الماتلينفرنسا27/05/1984ضافر شعبان1008103109

96954606شعالب منزل شاآر صفاقس 3020منزل شاآر01/08/1986عبد الرزاق الشفاري1108762157

21255554طريق منزل شاآر آلم 2,5 الزنقة الجديدة صفاقس 3003صفاقس07/09/1984لسعد شاآر1208775139
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97369787نهج مسعود المجدوب المكنين المنستيرالمكنين15/07/1985أنيس الشريف1306862169

74886356طريق السلطنية آلم8 صفاقس 3061صفاقس31/03/1985ابراهيم اللومي1408758401

1297426714نهج 10207 الوريدية 2 تونستونس22/07/1985أمين السايب1507132775

22228268طريق تونس آلم 4 بوعصيدةصفاقس02/07/1984ايمن الفقي1608752583

شارع الحبيب ثامر قصور الساف المهديةقصور الساف17/06/1984ايمن غدير1708652059

حي عمر المختار سيدي علوان 5190قصور الساف22/08/1983أسامة الحمدي1808681598

97543980طريق تونس آلم 4 صفاقس 3031صفاقس14/04/1984هيثم الجراية1908757077

21223828سانية البوهالي المحرس صفاقس 3060المحرس07/07/1983محمد علي الجربي2008753961

22062049المساآن الشعبية تمغزة توزر  2120الرديف24/05/1982هاجر خذير2108359285

22616313نهج ابن خلدون ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس30/05/1984امين قوبعة2208767452

حي السلطنية عدد 69 صفاقس آلم 5صفاقس08/05/1984الفة المرابط2308763119

الكساسبة السواسي المهدية 5140السواسي09/02/1986صابر الرويهم2408695733
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

20388902السميرات عميرة التوازرة المكنين المنستير 5054المنستير04/07/1984حاتم سعيد2506868914

96627977نهج احمد التليلي خنيس المنستيرالمنستير02/02/1985ضياء التومي2606871544

نهج قربة برج الوزير اريانة 19تونس18/07/1985الطاهر الزواري2707401427

73349608شط الرمان أآودة سوسة ص ب 39 سوسة 4022سوسة13/06/1985عمر حمدي2808497359

سيدي زيد السواسي المهديةسيدي زيد01/05/1984معز أحمد2908669400
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

74251020شارع الحبيب معزون ساقية الدايرصفاقس17/02/1984وفاء عبد المواله0108796102

95542237حي السرور الغربي سبيطلة القصرين 1250سبيطلة02/06/1987عبد الرحمان عباسي0208598534

تليل العجلة طريق منزل شاآر آلم74تليل العجلة23/12/1980آريم العايدي0308158021

96429075المحارزة الجنوبية هبيرة المهدية 5113المحارزة12/02/1983عماره عيسى0408657596

حي الشعاشعة 2 عقارب صفاقس 3030صفاقس14/10/1983حمزة بن عبد اهللا0508185045

95782501أم الصفععة سوق االحد قبليسوق االحد17/05/1983هاجرة بن علية0604901520

حي الشعاشعة 2 عقارب صفاقس 3030صفاقس04/10/1984اسامة بن الهويشات0708157315

طريق قابس آلم 7 حي المعز عدد 64 طينة صفاقسصفاقس13/12/1986رامي بن مراد0808802472

20646193نهج طه حسين زرمدين 5040زرمدين12/10/1984احمد بن صالح0906868783

5نهج حسن النوالي 7034 بنزرت الماتلينفرنسا27/05/1984ضافر شعبان1008103109

96954606شعالب منزل شاآر صفاقس 3020منزل شاآر01/08/1986عبد الرزاق الشفاري1108762157

21255554طريق منزل شاآر آلم 2,5 الزنقة الجديدة صفاقس 3003صفاقس07/09/1984لسعد شاآر1208775139
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97369787نهج مسعود المجدوب المكنين المنستيرالمكنين15/07/1985أنيس الشريف1306862169

74886356طريق السلطنية آلم8 صفاقس 3061صفاقس31/03/1985ابراهيم اللومي1408758401

1297426714نهج 10207 الوريدية 2 تونستونس22/07/1985أمين السايب1507132775

22228268طريق تونس آلم 4 بوعصيدةصفاقس02/07/1984ايمن الفقي1608752583

شارع الحبيب ثامر قصور الساف المهديةقصور الساف17/06/1984ايمن غدير1708652059

حي عمر المختار سيدي علوان 5190قصور الساف22/08/1983أسامة الحمدي1808681598

97543980طريق تونس آلم 4 صفاقس 3031صفاقس14/04/1984هيثم الجراية1908757077

21223828سانية البوهالي المحرس صفاقس 3060المحرس07/07/1983محمد علي الجربي2008753961

22062049المساآن الشعبية تمغزة توزر  2120الرديف24/05/1982هاجر خذير2108359285

22616313نهج ابن خلدون ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس30/05/1984امين قوبعة2208767452

حي السلطنية عدد 69 صفاقس آلم 5صفاقس08/05/1984الفة المرابط2308763119

الكساسبة السواسي المهدية 5140السواسي09/02/1986صابر الرويهم2408695733
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

20388902السميرات عميرة التوازرة المكنين المنستير 5054المنستير04/07/1984حاتم سعيد2506868914

96627977نهج احمد التليلي خنيس المنستيرالمنستير02/02/1985ضياء التومي2606871544

نهج قربة برج الوزير اريانة 19تونس18/07/1985الطاهر الزواري2707401427

73349608شط الرمان أآودة سوسة ص ب 39 سوسة 4022سوسة13/06/1985عمر حمدي2808497359

سيدي زيد السواسي المهديةسيدي زيد01/05/1984معز أحمد2908669400
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة المدنية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

أشغال عمومية وبلدية

الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبرقم بطاقة التعريف الوطنيةرقم

22208329عين الرحمة بوفيشة سوسة 4092سوسة28/06/1984هيكل بن حميدة0108488126

الفرش السند قفصةالسند24/02/1984صابر بنعون0206192047

عدد4 نهج االخاء حي النجاة شباو وادي الليل منوبة 2021تونس16/08/1985انصاف فطومة حازمي0309155644

حي فلسطين طبرية منوبة 1130طبرية17/04/1986هندة الجندوبي0409153291

74614803شارع بوزيان منزل 856 قرمدة صفاقس 3022صفاقس29/12/1984أحمد المصمودي0508804857

24448466شارع البيئة عدد 160 قرمدة صفاقسالمحرس01/04/1986محمد المصمودي0608804300

الحاج قاسم 1 منزل شاآر صفاقس 3020منزل شاآر22/11/1982نجم الدين المسعدي0708151899

حي الورود سيدي بوزيد 9100سيدي بوزيد03/12/1986ضياء الدين نصري0809204231

97359221القواسم الغربية شربان المهدية 5135شريان08/02/1982علي عثمان0908293986

94043291مرآز العجمي بطرية جبنيانة صفاقسجبنيانة25/05/1983اسمهان رميدة1008803107

22993674نهج 15 اآتوبر زرمدين المنستير 5040زرمدين21/09/1981محمد ياسين السوسي1106810730
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء معدني

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97317887القرادحة الشرقية شربان المهدية 5130المهدية 16/05/1985علي عبيد0108694871

22029183طريق االفران آلم 1,5 صفاقس 3000صفاقس06/02/1984محمد أمين الشلي0208752359

96595846الشعابنة الشابة المهدية 5170الشابة02/12/1981ليلى شعبان0308685868

74832277مدخ دمق عدد1 ساقية الدائر صفاقس آلم 8,5صفاقس18/06/1982وجدي دمق0408772509

94878732حي السعادة نهج طرابلس المحرس صفاقس 3060المحرس28/06/1985حلمي دغيم0508777655

20777881نهج أبو القاسم الشابي ساقية الزيت صفاقس 3021تونس12/10/1983احمد أمين الغيث0608175397

22715262طريق قابس آلم 9 حي طينة الجديدة عدد725 صفاقس3084صفاقس06/01/1986رمزي الفريخة0708772625

96235750شارع الياسمين نهج  الرياحين عدد6 الشيحية صفاقس آلم 5,5الشيحية09/02/1984محمد الغمقي0808153460

حي الحبيب عمارة النهضة 1 شقة 02 صفاقس 3052صفاقس12/04/1985حسن القرقوري0908767229

96364839احواز سبيبة القصرين 1270السبيبة06/09/1985مراد الحسني1008584138

23653033حي خصيب البرادعة قصور الساف المهدية 5146قصور الساف20/01/1986سليم الحذيري1108663023

الحنشة 3010 صفاقس ليبيا04/02/1984ناجح المشيرقي1208808947
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء معدني

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

74267367نهج المناضل علي الزواري عدد 8 قرمدة صفاقس 3062صفاقس23/05/1985حسام المؤخر1308788781

8396107101شارع محمد الخامس ساقية الزيت صفاقس  3021صفاقس07/04/1986معز نجاح1408795740

21983000طريق سيدي منصور آلم 6 حزام سيدي منصورالسلطنية  آلم4,5 صفاقس 3081صفاقس28/10/1982هيثم الصامت1508800002

28422854340شارع المختار الزيادي ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس03/03/1983محمد التريكي1608787044

طريق المطار آلم 3 جنان النوري زنقة بوعواجة صفاقس 3081مدنين29/05/1980أحمد بوعواجة1708416611

22204273حي ابن خلدون شارع االستقالل الرقاب سيدي بوزيد 9170الرقاب20/04/1984ناظم الجاللي 18060949946
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

98817677االقواس بئر علي صفاقس 3040القندول16/02/1983عائشة ابن مبارك108769607

راس الذراع توزر 2200توزر16/11/1983محمد الهادي بويحيى208361849

24187060طريق حبانة آلم 4,5 مرآز الحديجي صفاقس 3002صفاقس24/11/1986وائل بوخريص308807769

345شارع الحرية ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس12/09/1985ايناس الفخفاخ408807803

3122460591 طريق رمادة المنستير 5000المنستير03/11/1982هالة فريح506839628

23234324طريق سيدي منصور آلم8 مرآز الفوراتي صفاقسصفاقس25/09/1983رمزي الجراية608759406

بتلش جبنيانة صفاقس 3080جبنيانة17/05/1981حسن خماري708152763

35774833323شارع الحرية ساقية الزيت صفاقس 3054صفاقس03/12/1986سرور المذيوب808803320

22661330حي سيمار الجنوبي نهج 791 عدد11 صفاقسصفاقس19/04/1984نزار المهدوي908185141

شارع بورقيبة عدد 226 العين صفاقس 3042صفاقس31/05/1983محمد اشرف المنيف1008150601

30شارع روما المروج 4 بن عروس 2074تونس09/06/1986أروى الورتتاني1107134132

97589556/22985585طريق المهدية آلم 4 مرآز آعنيش صفاقس 3011صفاقس02/05/1986علي الرباعي1208780760
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

بناء و تصنيع آلي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96972816التاجر عبد اهللا خماسة شارع الشهداء بئر علي بن خليفة 3040صفاقس20/08/1984رؤوف الصبري1308181110

76214688حي االطارات اللة القصر قفصةالمتلوي16/12/1985نادر رابحي1406212328

22723330شارع المناضل الطاهر آمون عدد 125 قرمدة صفاقس 3062صفاقس11/09/1985حسان السقا1508779714

21096440حي الحبيب نهج تايلندا عدد 69 صفاقس 3052صفاقس08/03/1986حمدي الصالحي1608786533

22645903شارع الحبيب ثامر نهج الشاعر البقلوطي عدد05 العين صفاقس 3093صفاقس27/04/1983احمد والي1708188681

طريق سكرة آلم1,5 نهج 205 عدد2 صفاقسصفاقس03/03/1979محمد الحجام1805377562
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهرو ميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

21421189405شارع 5اوت ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس1985//21/06أآرم عبيد0108761405

97059297احوازسبيبة القصرين 1270أحواز سبيبة02/01/1983محمد السيد العوادي0208592245

74230245طريق تنيور مرآز قدور صفاقسصفاقس23/11/1984محمد امين عميرة0308190292

3020494999شارع خير الدين باشا ساقية الزيت صفاقس 3021صفاقس24/02/1982أمين بن عياد0408194160

حي البحرية 3 نهج 2200 عدد 8 صفاقس 3036صفاقس28/08/1984زياد البنزرتي0508777932

74623402/96817023طريق منزل شاآر آلم 3 زنقة البرنوص صفاقس 3023صفاقس14/08/1985بسام شاآر0608807356

شارع الهادي شاآر عدد 399 مكرر قرمدة صفاقس 3062قرمدة23/12/1983ثامر الدقدوق0708189013

97898945طريق االفران آلم1 نهج 148 عدد3 صفاقس 3003صفاقس08/03/1985هيثم الفزاني0808174555

20290607طريق المحارزة حي الصحة صفاقس 3065صفاقس21/06/1986حمزة الغرام0908809214
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الهندسة الميكانيكية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

آهرو ميكانيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

1023308643نهج بحر االوزوف اريانة ش اريانة 2083تونس05/02/1983الياس قعيده1008348041

96150349العقلة فايض سيدي بوزيد 9133العامرة03/09/1981منصف حامدي1106063410

21412412نهج محمد علي الحامي عدد 3 أ ساقية الدابر صفاقس 3011صفاقس30/03/1985حسام الدين الحصايري1208770258

97061459زنقة 1 نهج فرحات حشاد رأس الجبل بنزرت 7070تونس31/03/1983عمر آفالة1308144473

 شارع الحرية ساقية الزيت صفاقس 3021 صفاقس03/10/1985احمد آمون1408803996

96267342حي الحبيب حي المنزه عدد 58 صفاقس 3052صفاقس22/02/1984محمد هيثم خليف1508809211

طريق العين آلم 5 صفاقس 3061صفاقس08/05/1985هاني خماخم1608785011

22778100نهج محمود الماطري عدد3أ ساقية الداير صفاقس 3054صفاقس01/06/1983رمزي المنجة1708765388

98417533أم العظام 1 سيدي بوزيد ص ب 331أم العظام 04/09/19851خالد عمري1806082665

طريق قابس آلم 3 عمارة الجيش صفاقسصفاقس19/11/1984هشام الرخ1908782799

22671628طريق تونس آلم 2,5 زنقة الحجرة صفاقس 3002صفاقس11/12/1984وجدي الصافي2008757900

97231414شارع الرشاد ساقية الدائر طريق المهدية 3054صفاقس08/04/1985محمد التونسي2108775690

74871607طريق سيدي منصور آلم 4 حي بورقيبة 3004صفاقس03/11/1985أميرة الطياري2208790108
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

72442315نهج المغرب العربي الكبير 7016 بنزرتالعالية26/09/1985عايدة عبد المولى108932263

20626827شارع سيدي عبداهللا زنقة 17 الشابة المهدية 5170الشابة19/01/1987سهام باك علي208682069

22991911الوحدة الجهوية للتكوين المستمر شارع 5 أوت نهج 18 صفاقس 3001صفاقس20/12/1982محمد البقلوطي308770860

22687636شارع الزهور عدد30 مرآز الشيحية صفاقس صفاقس24/07/1984سناء بسباس408790156

عمارة الحكموني شارع 5 او صفاقس 5114قرمبالية16/02/1986ريم بنالمحجوب508694861

96102872جهينة الشمالية بوحجلة القيروان 3180سيدي بوزيد10/08/1986مجدي الدوزي607660341

المبارآية أوالد حفوز سيدي بوزيد ص ب عدد33أوالد حفوز27/02/1983حياة ذويب706086690

22989846نهج المبروآية المحرس صفاقس  3060صفاقس05/12/1986زينب عيسى808788306

21097841حي علي بالفالح برج السدرية بن عروسبرج السدرية03/03/1985ايمان خيري907136820

أوالد فرج أوالد صالح قصور الساف المهدية 5116المهدية27/01/1986هاشمي المبروك1008680896

طريق بني خداش آلم 1 مدنين 4100مدنين08/07/1981فاطمه المغربي1108646636

97862489حي الزهور بني خداش نهج الهادي شاآر 4110 بني خداش مدنين مدنين03/05/1982محمد الهادي محضاوي1205784176
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96999019الغرابات جرجيس مدنين 4154الغرابات16/10/1985هاجر المحضي1308647974

نهج الطاهر صفر بومرداس المهدية 5110بومرداس27/01/1985عبد الرحيم رحومة1408663332

74655832طريق قرمدة آلم 9 صفاقس 3012صفاقس09/03/1982ريم صعداوي1508754463

ريحانه الرقاب سيدي بوزيد 9170ريحانه10/11/1985نادره صالحي1606085126

21142174طريق تونس آلم 36 قرنمبالية نابل  8030قرمبالبة18/12/1984هاجر الطرابلسي1706461301
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

72442315نهج المغرب العربي الكبير 7016 بنزرتالعالية26/09/1985عايدة عبد المولى108932263

20626827شارع سيدي عبداهللا زنقة 17 الشابة المهدية 5170الشابة19/01/1987سهام باك علي208682069

22991911الوحدة الجهوية للتكوين المستمر شارع 5 أوت نهج 18 صفاقس 3001صفاقس20/12/1982محمد البقلوطي308770860

22687636شارع الزهور عدد30 مرآز الشيحية صفاقس صفاقس24/07/1984سناء بسباس408790156

عمارة الحكموني شارع 5 او صفاقس 5114قرمبالية16/02/1986ريم بنالمحجوب508694861

96102872جهينة الشمالية بوحجلة القيروان 3180سيدي بوزيد10/08/1986مجدي الدوزي607660341

المبارآية أوالد حفوز سيدي بوزيد ص ب عدد33أوالد حفوز27/02/1983حياة ذويب706086690

22989846نهج المبروآية المحرس صفاقس  3060صفاقس05/12/1986زينب عيسى808788306

21097841حي علي بالفالح برج السدرية بن عروسبرج السدرية03/03/1985ايمان خيري907136820

أوالد فرج أوالد صالح قصور الساف المهدية 5116المهدية27/01/1986هاشمي المبروك1008680896

طريق بني خداش آلم 1 مدنين 4100مدنين08/07/1981فاطمه المغربي1108646636

97862489حي الزهور بني خداش نهج الهادي شاآر 4110 بني خداش مدنين مدنين03/05/1982محمد الهادي محضاوي1205784176
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
الصناعات الغذائية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

الصناعات الغذائية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

96999019الغرابات جرجيس مدنين 4154الغرابات16/10/1985هاجر المحضي1308647974

نهج الطاهر صفر بومرداس المهدية 5110بومرداس27/01/1985عبد الرحيم رحومة1408663332

74655832طريق قرمدة آلم 9 صفاقس 3012صفاقس09/03/1982ريم صعداوي1508754463

ريحانه الرقاب سيدي بوزيد 9170ريحانه10/11/1985نادره صالحي1606085126

21142174طريق تونس آلم 36 قرنمبالية نابل  8030قرمبالبة18/12/1984هاجر الطرابلسي1706461301
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

مكتبة المنصف الغربية 3034 صفاقسصفاقس24/01/1983برهان عطية0108152724

74259951طريق المهدية آلم 4 زنقة آعنيش صفاقس 3011صفاقس24/01/1986فاطمة عبدالهادي0208807111

شارع عثمان الكعاك عدد 21 الشيحية صفاقسصفاقس10/12/1984احمد بن جماعه0308788390

وادي علي عقارب صفاقس 3030صفاقس25/05/1986جهان البحري0408804293

95670751الحي الجديد جبنيانة صفاقس 3080جبنيانة30/09/1983منصورة الباني0508788737

حي المنار عقارب صفاقس شارع أبو القاسم الشابي  3030صفاقس03/04/1986ابتسام بن عبد اهللا 0608805949

5294373331نهج اسبانيا الشابة المهديةالشابة05/10/1984غادة بن عبد القادر0708692928

حي النسيم بني خيار نابلنابل05/05/1986والء بنسعيد0806464499

95799815حي البر تطاوين 3200تطاوين06/05/1986اسماء بوفنينة0906549884

96815451شارع الطبلبي عدد 115 قرمدة صفاقسصفاقس06/02/1987محمد ياسين دربال1008807949

    صفاقس 3011 64نهج الياسمين ساقية الداير آلم 5,5صفاقس04/10/1981اآرام بنت المنصف1108765654

98604923حي الجاللة دوز الغربي دوز قبلي 4260قبلي10/06/1981ريم الدبار1204876957
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
التحليل الكيميائي

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

التحليل الكيميائي

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

75886743الصمار تطاوين 3223الصمار17/04/1983غفاف االمين1306538656

المتلوي قفصةالمتلوي16/03/1984آمال هبول1406203315

20946578منزل بوزيان سيدي بوزيد  9114بوزيان16/04/1983بسمة حمدي1506069461

21753252الصخيرة صفاقس الحي التجاري 3050السواني26/01/1986الهادية حامد1608804311

96638507قصر الحمام الشرقية الرقاب سيدي بوزيد 9170قصر الحمام06/11/1983وليد الكحولي1706095522

99444950طريق قرمدة آلم 1,5 منزل عدد 12 بورة القلس صفاقسصفاقس08/05/1983منال القالل1808762096

21213175نهج البرتغال عدد 52 حي الحبيب صفاقسصفاقس13/09/1982محمد آمال الخراط1908189141

الحي الجديد الشعال الغربية صفاقس 3024شعال26/03/1982منصور منصور2008167160

74610274طريق االفران آلم 2,5 نهج 418 صفاقس 3003صفاقس09/11/1986زياد سحنون2108808824

الماي جربة مدنين  7175جربة17/03/1985ايمان الوغالني2209105478
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008

االحصاء و المعالجة االعالمية للمعلومات

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

االحصاء و المعالجة االعالمية للمعلومات

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

97665722جمنة قبلي  4 نهج الشيخ الجليدي 4214قبلي29/07/1985ايمن عزيز0104906741

95839685طريق المطار حي النور صفاقس 3071صفاقس01/02/1981بسمة عزوزي0208167256

20975960بشني الفوار قبلي 4200الفوار15/04/1985مسعوده بنحمد0304903539

20856958شارب الراجل بنقردان مدنين بن قردان09/06/1982حدهم شندول0409100048

بوعبداهللا سوق االحد قبلي 4236بوعبداهللا05/03/1982عنتر المحمودي0504893159

حزق جبنيانة صفاقسجبنيانة05/03/1984نجالء الفقي علي0608785511

نهج ترآيا عدد19 النزلة قبلي نهج أبو يعقوب الطري 4200قبلي02/02/1984مبارآة الغريسي0704903926

الجواودة الحنشة صفاقس 3010جبنيانة10/06/1985صفاء الجوادي0808809555

94161348العامرية بنقردان مدنينبن قردان15/08/1982عمارة جويلي0908606759

نهج عمر بن عبد العزيز الحامة قابس 6020قابس21/07/1984سعاد خبوشي1005914460

الرقبة تطاوينالرقبة06/02/1984امال خلفه1106551791

96521257حي الهناء سيدي بوزيد 9100سيدي بوزيد30/08/1984فيروز منصري1206094542
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2008
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة وعالقات خارجية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالوطنية

97902403 شارع ابو القاسم الشابي المطوية قابس  3002الشابة28/12/1980سالمة مرزوقالحبيب بن عبد اهللاعايدة عبودة0105893372

20461600القرادحة الشرقية شربان المهدية 5130السواسي26/02/1985خديجة بن عمارةعمار بن عليلمية العقربي0208682022

79769756نهج مسين طريق رواد  آلم 7 حي العبادلة اريانة ش اريانة 2085تونس19/03/1983رفيعة الجلوليمحمود بن محمدغسان العيادي0308338184

23192282شارع االمام سحنون مدخل العيادي عدد 4 الشيحية صفاقس 3041صفاقس07/11/1981آسية العياديمحمد بن الحاج محمدمحمد العيادي0408166073

اا اةا ةال ال ا ال 23539227الدوارة المزونة سيدي بوزيد 9150الدوارة17/12/1981هنية بنعمرابراهيم بن محمدسفيان بنعمر0506090700

22398917شارع  7نوفمبر عمارة دنيا منزل ac3 صفاقسصفاقس06/08/1983فيروز بوغريوالعسري بن بلقناوييسرى بلحاج0608788269

حي الحبيب نهج البرازيل عدد 1 صفاقس 3000صفاقس14/10/1982الزهرة زروقنجيب بن البشيرفرح البوآادي0708772678

76250481حي سيدي عبد القادر الرديف قفصة 2120الرديف17/08/1984حليمة بنرابحاحمد بن عمرنزيهة بنسلطان0806215111

96848244سيدي يعيش قفصة 2131سيدي عيش15/09/1982محبوبة بنت الناصراحمد بن علي السهيليعماد بلقاسم0906189364

95961650الفيض العامرة صفاقس 3036صفاقس15/08/1985الزينة الشريفمخلوف بن البشيرهندة الشريف1008784478

طريق قابس آلم 6 زنقة البدراني صفاقس 3083صفاقس04/05/1984لطيفة الدلنسيمنصور بن عليهشام الدلنسي1108800939

96207202نهج أبو الحسن الحصري عدد 5 حي المنجي سليم حمام األنف 2050نابل09/01/1980جليلة العابديوسف بن عليعلية فنيرة1207099162

حي الحبيب نهج تايلندا عدد 1 صفاقس /طريق سكرة آلم 4صفاقس04/10/1981آمال الفاريكمعاد بن نصرريم القاسمي08177530
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2008
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة وعالقات خارجية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالوطنية

624268761رباعي نهج حسن حسني عبد الوهاب ساقية الزيت صفاقس 3001 صفاقس01/06/1983نعيمة القابسيمحمد بن سالمأسامة الحاج قاسم1308193878

1920240411نهج 10021 الوردية 1 تونستونس27/03/1983نعيمة الجوينيالبرني بن احمدرويدة ابراهيم 1404713259

شارع الحبيب بورقيبة زرمدين المنستير 5040جمال10/10/1983صبيحة بنت عبد العزيز بن رجبمجيد بن امحمدلمية جراد1506871232

21461010طريق سيدي منصور آلم 10 صفاقس 3062قرمدة04/03/1968شهيدة مقديشالطاهر بن حسين لميه الجاللي1601348796

ل ا ة اا الال ة اقاقا ة ط ل قا ط 3084صفاقس05/06/1985عائشة البحري النوري بن االزهرسامية جابلي1708802236 9 حي طينة عدد 657 صفاقس 22677478طريق قابس آلم

55نهج عبد الرزاق الجزايري برج الوزير اريانة 2073تونس22/11/1982ليلى مقنيعبد السالم بن عليهالة الجربوعي1808708277

الشرآة الجهوية للنقل القوافل 9100 سيدي بوزيدسيدي بوزيد16/06/1980رمضانة آرميعلي بن عمارهسامي آرمي1906048997

الحشيشينة الجنوبية الغربية صفاقس 3068الخوالة20/01/1982الشيخة رزقالطاهر بن الهاديراضية مسعود2008788909

20392920 قصور الساف المهدية  3نهج محمد البناني 5180قصور الساف15/11/1982السيده بنت عبد القادر الكاملعبد اهللا بن محمدأمينة المشرقي2108673667

غدير الزيتونة جلمة سيدي بوزيدسيدي  بوزيد02/01/1982مبارآةالسعداوياحمد بن عليمحفوظ الساعدي2206056326

371587166زنقة 11نهج 4976سيدي حسين تونسالمهدية27/06/1984الزينة التوميالبشير بن الصادقآاملة التومي2304734920

طريق السلطنية آلم 4 مرآز بن عامر صفاقس صفاقس19/01/1986حبيبة العجيليفتحي بن عيسى آمنة الطرابلسي2408803774

72369357نهج الحبيب بوقطفة المعمورة  نابل  3013نابل24/12/1985سكينة ابن عليالصادق بن محمدانس الزياني25064559204
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جانفي 2008
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

تجارة وعالقات خارجية

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاسم األماسم األباإلسم واللقبالوطنية

20657145طريق منزل شاآر آلم 3,5 زنقة دمق صفاقس 3013صفاقس01/01/1986حياة آموننبيل بن عامرايمان الزياني2608780494

74280061الغريبة صفاقس 3034المحرس23/04/1983الريمية المبروكالساسي الفطناسيآريم الفطناسي2708191385
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
التجارة العالمية

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

نقل و لوجستيك

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

العوابد بئر علي صفاقس 3040العوابد12/10/1982ليلى خذير0108787698
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قائمة اسمية للمتخرجين 
دورة جوان 2008
علوم وهندسة المواد

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية 
              بصفاقس

معالجة وتغطية االسطح

رقم بطاقة التعريف رقم
الهاتفالعنوانمكان الوالدةتاريخ الوالدةاإلسم واللقبالوطنية

20145294الرواضي الحنشة صفاقس 3010الرواضي05/05/1985محمد بن بلقاسم0108808691

24نهج 10710 حي ابن سينا تونس 2008تونس26/07/1982ألفة البجاوي0207118864

21929969طريق المرسى آلم2 بنقردان مدنينبنقردان04/10/1984منى فضيل0309112379

96259035القالل منزل بوزيان سيدي بوزيد 9114القالل01/04/1985طاهر رداوي0406090748

96753103طريق المطار آلم 6 زنقة المصمودي الحاجب صفاقسصفاقس16/01/1983سماح طالبي0508782990

22020632القواسم الغربية شربان المهدية 5135المنستير29/07/1985موسى الزغد0608680341

07MA0600535تونس28/06/1985خالد رفالRUE OUANES B AMEUR BORJ OUZIR ARIANA NORD ARIANA
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