
االداسح اٌعبِخ ٌٍذساعبد اٌزىٕىٌىخُخ: اٌدبِعخ 

اٌّعهذ اٌعبٌٍ ٌٍذساعبد اٌزىٕىٌىخُخ ثصفبلظ: اٌّؤعغخ 

اإلخبصح اٌزطجُمُخ  فٍ  اٌهٕذعخ اٌُّىبُٔىُخ: اٌؾهبدح 

اٌصُبٔخ اٌصٕبعُخ:  االخزصبؿ 

 اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

روش09326507عجذ اٌىبفٍعّش

طشَك عُذٌ 

ِٕصىس حجبٔخ وٍُ 

23716602-

95458552

روش08896031عجذ اٌصبدقعّش

الجراولة الصخيرة 

 صفاقس3050

24644893-

25335565

روش14227150عىشورٍِبٌه

طريق المهدية كلم 

 صفاقس2,5
21541654

روش08882719اٌعٍىػعٍُُ

طريق االفران كلم 

33 المنجي سليم 4
22029475

روش11030694عٍىٌىِشرضً

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

3011 صفبلظ 4
20616180

روش08897216اٌعشوعٍِحّذ َبعُٓ

ٔهح اٌمبضٍ عّش 

اثٓ خّبعخ عذد 
22511895

روش11035687اٌعُبدٌأؽشف

 4طشَك اٌعُٓ وٍُ 

صٔمخ دسَشح 

24211677-

53955106

روش11017758اٌعُبدٌحغبَ

طشَك لشِذح وٍُ 

 صفبلظ 6,5
20791306

روش11041744اٌجهٍىياعّبعًُ

عبلُخ اٌضَذ 

صفبلظ ؽبسع 
20618003

روش11042822اٌجهٍىيعّش

 6طشَك اٌعُٓ وٍُ 

صفبلظ
52003996

روش11032787ثؼأُِٓ

حٍ األًِ 

اٌّحشط صفبلظ 
21916266

روش08894223ثؾهوعُُ

طشَك اٌمبَذ ِحّذ 

 لصبؿ 1,5وٍُ 
55755502

2015



روش11028035ثٍغُثٔضاس

طشَك رُٕىس وٍُ 

 صفبلظ 6,5
22788492

روش11035387ثٓ عُّشحِحّذ حغٓ

طشَك ِٕضي ؽبوش 

 صفبلظ 5,5وٍُ 
53202075

روش11014453ثٓ عّشؽهبة

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

3054 صفبلظ 8
24150784

روش11009435ثٓ عطُخ اهللِحّىد

عبلُخ اٌضَذ وٍُ 

 لهىح رّش 7
25870118

روش11037280ثٓ خذَذَخأثىٌجبثخ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 ِحطخ 2,5

29401775-

23286556

روش08876227ثٕدّبعخعّش

 7ٔهح اٌىسود عذد 

لشِذح صفبلظ
74265618

روش11014436ثٓ اٌىحٍخِحّذ
26829314ـــــــــــــ

روش11019729اثٓ اٌّجشونَغشٌ

اٌحبج لبعُ ِٕضي 

ؽبوش صفبلظ 
ـــــــــــــ

روش11037944ثٓ ِجبسنعجذ اٌمبدس

طشَك االفشاْ وٍُ 

3093 صفبلظ 5
90710742

أٔث11038296ًثٓ عّشاَْغشي

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

 ٔهح اٌُبعُّٓ 5,5
27095295

روش11035974ثٓ عبٌَُحٍ

طشَك اٌغٍطُٕخ 

 صفبلظ 7وٍُ 
23915227

روش08875983ثٕىسِحّذ أؽشف

ٔهح إٌىس عبلُخ 

 7اٌذاَش وٍُ 
22499482

روش11028269ثىعضَضسِضٌ

طشَك اٌغٍطُٕخ 

 صفبلظ4,5وٍُ 
20145319

روش11036596ثىخٍجبْثغبَ

 5طشَك اٌعُٓ وٍُ 

ٔهح خّبي اٌذَٓ 
28644365

روش11032199ثىصشصبسفشاط

طشَك رُٕىس وٍُ 

 صفبلظ1
23728204

روش08889359ؽعجبْأحّذ

ٔهح اثٓ 134عذد 

اٌؾجبط عبلُخ 
25143919

روش11026343اٌؾعشٌاٌهبدٌ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 ؽبسع اٌحشَخ 7,5
26497097

روش11042191اٌؾعشٌِدذٌ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 عبلُخ اٌضَذ 9
27594320



روش08899691اٌؾعشٌوٌُذ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 عبلُخ اٌضَذ 7,5
20962432

روش04836228ؽجىذِشواْ

خبٌذ ثٓ اٌىٌُذ 

عُذٌ حغٓ رىٔظ
25229108

روش08864049ؽمشوْأحّذ

طشَك لشِذح وٍُ 

 ثىصَبْ صفبلظ4
23609156

روش11028905ؽمشوْساعُ

طشَك االفشاْ وٍُ 

 صٔمخ اٌّبٔع 1,5
24776418

روش11031160ؽشف اٌذَٓععُذ

طشَك اٌغٍطُٕخ 

 صفبلظ6,5وٍُ 
23267446

روش08871117اٌؾشفٍَبعُٓ

طشَك لشِذح 

عُذٌ عجبط وٍُ 
22829337

روش11038098اٌؾٍٍهُثُ

طشَك عىشح وٍُ 

 3 رمغُُ عالَ 4
74672404

روش11033320ؽُجىةوشَُ

اٌشٍِخ لشلٕخ 

2070صفبلظ 
52948549

روش11038681ؽُجىةعّش
ـــــــــــــ

23075142-

54075143

روش08887229اٌغٍُىٍٔعبطف

حضق خجُٕبٔخ 

صفبلظ
23421958

روش11005593اٌعؼِحّذ أُِٓ

 7,5لشِذح وٍُ 

صفبلظ
ـــــــــــــ

روش11027859اٌعؼسفمٍ

طشَك لشِذح وٍُ 

3012 صفبلظ 7
20366150

روش11034951اٌٍىصِحّذ سَحبْ

طشَك ِٕضي ؽبوش 

 صفبلظ1,5وٍُ 
20723273

روش08887459اٌٍىصعّش

طشَك رُٕىس وٍُ 

 اٌؾُحُخ صفبلظ6
20241090

روش11013172اٌصغُشاٌجؾُش

 3046اٌغالَ 

صفبلظ
20213308

روش11029055عض اٌذَٓوعُُ

لشلٕخ صفبلظ 

3015
26274867

روش11032337اٌفخفبخأؽشف

طشَك رُٕىسد وٍُ 

 صفبلظ 6,5
74613975

روش11019942فشج اهللِحّذ أُِٓ

أوالد َبٔك لشلٕخ 

3015صفبلظ 
24034168



روش11017481اٌفشخبٍٔوٌُذ

وادٌ اٌشخبَ 

اٌؾّبٌُخ ثئش عٍٍ 
28045857

روش11033321اٌمفصٍِشواْ

حٍ اٌجحشٌ 

صفبلظ
51577286

أٔث11010750ًاٌمشلىسٌٔىس

طشَك لشِذح وٍُ 

 صفبلظ 4,5
29218530

روش11036669لصبسحعجذ اٌشؤوف

طشَك لشِذح وٍُ 

 ِشوض 5,5
22857489

روش08875350غشثبيِٕصىس

طشَك رُٕىس وٍُ 

 ِشوض اٌعشوٌ 4
23371042

روش11037305غشثبيعّش

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

 صفبلظ 6,5
23218530

روش11030611غشثبيساٍِ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 صٔمخ ثٓ 7,5
20039831

روش11037821اٌمّشٌاحّذ

أوالد ثىعٍٍ لشلٕخ 

3070صفبلظ 
23691013

روش11007816هذسَؼِدذ اٌذَٓ

ؽبسع اثٓ عُٕب 

 لشِذح 283عذد 
24703524

روش11033365حّذأٍوخذٌ

اٌغعبدٌ طشَك 

اٌغٍطُٕخ صفبلظ 
27315079

روش11033293اٌحذَدٍِحّذ عٍٍ

 6طشَك اٌعُٓ وٍُ 

ِشوض ثٓ حٍُّخ 
27098768

روش08863828خبثبٌٍِهذٌ

حٍ ا ٌحذائك 

عّبسح  األٔبلخ 
21688868

روش09248027خبثٍٍَبعُٓ

عطشَخ َبعُٓ أِبَ 

ِخجضح اٌمبدسٌ 
23910580

روش08899915اٌدشاَخِحّذ

طشَك عُذٌ 

 7ِٕصىس وٍُ 
20781942

روش08893222اٌماليِحّذ حغبَ

طشَك رىٔظ وٍُ  

 اٌحّبٌخ 6,5
52710365

روش11009389اٌمغّطٍُٕصَبد

 3طشَك اٌعُٓ وٍُ 

صٔمخ ؽبوش صفبلظ
22410811

روش08869353خًٍُغغبْ

طشَك عىشح وٍُ 

 خٕبْ داود 4
25373968

روش08891032خّبخُأحّذ

طشَك لشِذح وٍُ 

 عُذٌ عجبط 3,5
24510623



روش08861448خٍُفحٍٍّ عجذ اٌدجبس

 4طشَك اٌعُٓ وٍُ 

صفبلظ
21430956

روش11037037اٌمطٍِحّذ

طشَك األفشاْ وٍُ 

 عبلُخ عُذٌ 8
20860158

أٔث11029054ًاٌٍدٍّخٍىد

ؽبسع اٌحجُت ثبِش 

 صفبلظ 39عذد 
21673568

روش11033563اٌٍىٍِفبسط

طشَك اٌّطبس وٍُ 

3000 صفبلظ 7
26153191

روش11028585اٌّعبٌحعّش

طشَك رىٔظ وٍُ 

3051 صفبلظ 4
24589334

روش11031258اٌّىٍعجذ اهلل

ؽبسع اٌحشَخ 

عبلُخ اٌضَذ 
23731152

روش08875847اٌّزَىةأُِٓ

طشَك االفشاْ وٍُ 

3003 صفبلظ 2
20029944

روش11034182اٌّزَىةسِضٌ

طشَك االفشاْ وٍُ 

3087 صفبلظ 1
22627068

روش11019188اٌّغىخصَبد

طشَك اٌّحبسصح 

 صفبلظ3,5وٍُ 
21091503

روش11029671اٌّضغٍٕإُِخ

طشَك اٌمبئذ ِحّذ 

 4,5طجٍجٍ وٍُ 
28498859

روش11029476اٌّضغٍٕعٍُُ

طشَك اٌمبئذ ِحّذ 

 اٌطجٍجٍ 4,5وٍُ 
24726484

روش11013780ِطشِحّذ عٍٍ

أوالد طبهش 

اٌحٕؾخ صفبلظ 
22498811

روش11031727عّشاَْىعف

طشَك رىٔظ وٍُ 

3021 صفبلظ 5
25602600

أٔث11011949ًعثّبْعُشَٓ

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

 صفبلظ3,5
22594895

روش11001816عثّبٍٔأحّذ

طشَك رىٔظ وٍُ 

 صفبلظ 3,5
24903986

روش11036550اٌشثُعٍعّش

طشَك اٌّحبسصح 

 صفبلظ 3,5وٍُ 
25414684

روش11035215اٌشلُكأحّذ

طشَك رُٕىس وٍُ 

 اٌؾُحُخ 6,5
23413930

أٔث11016064ًاٌشلُكثثُٕخ

اٌّحشط ٔهح 

فٍٕٕذا حٍ 
28080108



روش11001656طبطٍِحّذ

طشَك عىشح وٍُ 

 حٍ اٌشوضخ 4
25151315

روش11001225اٌطشاثٍغٍخبٌذ

طشَك لبثظ وٍُ 

 صفبلظ 7,5
20622928

روش11032537اٌطشَمٍأحّذ

 3طشَك اٌعُٓ وٍُ 

3000صفبلظ 
23230693

روش11008368وٌهبوعُُ

صفبلظ عبلُخ 

3021اٌضَذ 
23431669

روش11018859َعُؼاٌُبط

طشَك اٌّهذَخ وٍُ 

 ِشوض 7,5
20180244

روش11031801اٌضغتصَبد

طشَك ِٕضي ؽبوش 

 اٌضٔمخ 2,5وٍُ 
22057245



االدارة انعامت نهذراضاث انخكىُنُخٍت: اندامعت 

انمعٍذ انعانً نهذراضاث انخكىُنُخٍت بصفاقص: انمؤضطت 

اإلخازة انخطبٍقٍت  فً انٍىذضت انمٍكاوٍكٍت: انشٍادة 

انخكٍٍف انصىاعً: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر11008977عبٍذاضامت

شارع محمذ195  

 انخامص ضاقٍت
22481576

ركر11028522انعُادوًرامً

حً انحبٍب حً 

 102انمىسي عذد 
20007984

ركر11019189به شٍٍذةأوُر

طرٌق انقائذ محمذ 

وٍح انطاٌر انحذاد 
27068454

أوثى11038624بىصرَفاء

 3حً انبحري 

 1306عذد 
27604073

أوثى11038806به وصٍرةوطرٌه

طرٌق انمحارزة 

 صفاقص 2,5كهم 
23893423

أوثى11031032انبرادعًمرٌم

طرٌق انطهطىٍت 

 صفاقص 4,5كهم 
25200308

ركر08863384شٍخ رَحًعهً

طرٌق حُوص كهم 

 صفاقص 8,5
27065648

ركر08886184انهُزفراش

طرٌق قرمذة 

مركس ضحىُن 
52812599

أوثى11000982انفرٌختأمٍىت

طرٌق انقائذ محمذ 

 صفاقص4كهم 
20246173

ركر11035975غربالٌٍكم

طرٌق انمٍذٌت كهم 

3054 صفاقص 8
23714750

2015



أوثى11034819انحضريٌىى

طرٌق انمحارزة 

 حً انصحت 4كهم 
20038331

ركر11032332انحاج قاضممحمذ

طرٌق قرمذة كهم 

 صفاقص8
24124469

ركر11045161انقرعتمعس

طرٌق انمٍذٌت كهم 

 229 شارع 2,5
21135433

أوثى11039768انمكُرمرٌم

طرٌق انمٍذٌت كهم 

 صفاقص 5,5
26164386

ركر11019708انصامجمحمذ

طرٌق انمٍذٌت كهم 

 صفاقص 10
26267982



االداسة انعايت نهذساعاث انخكُىنىخٍت: اندايعت 

انًعهذ انعانً نهذساعاث انخكُىنىخٍت بصفالظ: انًؤعغت 

اإلخاصة انخطبٍمٍت  فً  انهُذعت انًٍكاٍَكٍت: انشهادة 

انبُاء وانصُاعت انًٍكاٍَكٍت:  االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركش11036657عبٍذخانذ

طشٌك حىَظ كهى 

 عالٍت انضٌج 8,5
21968661

ركش08860481انعفاطيحًذ عهً

طشٌك انًحاسصة 

 صفالظ 5كهى 
21224873

ركش08794012انعاللًحغاو انذٌٍ

 3حي البحري 

2157نهج أريحا 
20843202

ركش11017691انعٍاديحغاو انذٌٍ

طشٌك االفشاٌ كهى 

3093 صفالظ 5
25286557

ركش11013849بهفمًحغاٌ

طشٌك حىَظ كهى 

 صفالظ 0,5
52738675

ركش11038089بٍ حغاَتَىس

طشٌك لشيذة كهى 

 عًاسة انفشدوط 2
21084118

ركش11012795بٍ صٌُتَىس انذٌٍ

 128حً انُصش 

انًحشط صفالظ 
20747529

ركش08852298بىدبىطاًٌٍ

طشٌك يُضل شاكش 

 صفالظ 5كهى 
23218634

ركش11012379شمشوٌأيٍٍ

طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفالظ 2,5
52666765

ركش11014916شٍُىسكىثش

حً انغعادة 

 انًحشط 3060
52525304

2015



ركش11025908انششٌفيحًذ كًال

طشٌك لشيذة كهى 

 صَمت انمشاج 2,5
21633764

ركش11025287دحًاٌيحًذ عهً

حً صسوق 

انًحشط صفالظ 
21239392

ركش11018085دسبالعًش

طشٌك لشيذة كهى 

3012 صفالظ 7
20659572

ركش08859757انزٌبَدٍب

بىععٍذ انمٍُطشة 

انصخٍشة صفالظ 
24420488

أَثى08895758انفخفاخاًٌاٌ

طشٌك انًهذٌت كهى 

 صفالظ4
23171795

ركش11015041انفمًغغاٌ

طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفالظ 5,5
24307725

ركش11026101لذوسةحًذي

طشٌك انًهذٌت كهى 

 لصاص بىعهً 8
25188049

ركش11035131انحشٍشتيشٌى

طشٌك يُضل شاكش 

 انشعبىًَ 6كهى 
28767240

ركش11032619انحًايًعبذ انعضٌض

طشٌك انًهذٌت كهى 

3000 صفالظ 4
41692003

ركش08793595هًاًَيحًذ عهً

طشٌك انًطاس كهى 

 115 عذد 4,5
20524555

ركش08898631عٍغاوييحًذ

طشٌك لشيذة كهى 

3012 صفالظ 9
27979723

أَثى11024982انمغٍظاًٌاٌ

طشٌك انًهذٌت 

لصاص بىعهً 
55258231

ركش11038410انكشىعًاد

طشٌك حىَظ كهى 

3021 صفالظ 7
21112056

ركش11031213خُفٍشيانك

طشٌك عٍذي 

 حً 4يُصىس كهى 
27712667

ركش11022657انمغُطًٍُابشاهٍى

 8طشٌك انعٍٍ كهى 

شاسع بىسلٍبت َهح 
24276689

ركش08898993كشٌشاٌأيٍٍ

لشيذة يشكض 

 7,5عحُىٌ كهى 
20553641

ركش11025027انًغهًاًَسبٍع

طشٌك حىَظ كهى 

3031 صفالظ 3
20940844

ركش08898635انًغعًفٍصم

طشٌك لشيذة كهى 

3012 صفالظ 9
23663887



ركش11030935يهٍكبشهاٌ انذٌٍ

طشٌك انغهطٍُت 

 لصاص 8كهى 
52553990

ركش08878987َداذاحًذ

حمغٍى االَظ232  

 عالٍت انضٌج
29280454

أَثى11036651َداذاعًاء

طشٌك حىَظ كهى 

 صَمت 8,5
27699188

ركش11006849انغاليًيحًذ أيٍٍ

طشٌك لائذ ايحًذ 

 َهح طاهش 1كهى 
21833618

ركش11014161انصايجٌاعٍٍ

طشٌك انًهذٌت كهى 

 انششاد صفالظ 9
53691149

ركش11018178انغاعًخبٍب

طشٌك انًحاسصة 

 َهح 1,5كهى 
28099409

ركش11031758انطشٌمًيدذ

طشٌك حىَظ كهى 

 يشكض بىعصٍذة 4
25094866

ركش11038123انخشٌكًانٍاط

طشٌك حٍُىس كهى 

 صفالظ4,5
28782916

أَثى11009635انٍاَمًَغشٌٍ

طشٌك لشيذة 

يشكض عحُىٌ كهى 
21500762

ركش11031607صواٌذييحًذ

طشٌك لشيذة كهى 

3022 صفالظ 6
24662807



االدارة انعايت نهذراضاث انخكُىنىجٍت: انجايعت 

انًعهذ انعانً نهذراضاث انخكُىنىجٍت بصفالص: انًؤضطت 

اإلجازة انخطبٍمٍت  فً  انهُذضت انًٍكاٍَكٍت: انشهادة 

انبُاء انًعذًَ:  االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر08872995عبٍذاشرف

طرٌك حٍُىر كهى 

 شارع يحًذ 5
23105099

أَثى11020302عايرضُذة

طرٌك ضٍذي 

 12يُصىر كهى 
23233517

ركر11004049عًاربادٌص

طرٌك حىَص كهى 

 ضالٍت انسٌج 8
23339346

أَثى11034908انعًىصضٍرٌٍ

شارع فرحات 

 7حشاد عدد 
23248116

ركر11035834انبمهىطًأيٍر

طرٌك حٍُىر كهى 

 صفالص 5,5
53947526

ركر11021800انبمهىطًَطٍى

طرٌك يُسل شاكر 

 صفالص 10كهى 
21900514

ركر08849878بٍ عًرهشاو

أوالد لاضى لرلُت 

3025صفالص 
21548345

ركر11036566بٍ حهًٍتضعٍذ

طرٌك انًهذٌت كهى 

 صفالص 8,5
20927824

ركر11017178بٍ نطٍفأحًذ

طرٌك انًطار كهى 

 صفالص4
27869219

أَثى11033411بىنىراٌيهى

َهج اكراء انطعادة 

 انًحرش 02
27612990

2015



ركر11020417شعباٌضهٍى

َهج عهً انبههىاٌ 

 ضالٍت 428عذد 
21209289

ركر11014080شرادي غرضالويطارق

طرٌك يُسل شاكر 

 صفالص4,5كهى 
23611110

ركر11036887داودأيٍٍ

طرٌك انًطار كهى 

 زَمت لذور 5,5
26960808

أَثى11033994درٌرةفاطًت

طرٌك انًهذٌت كهى 

 يركس كعٍُش 4
20648260

ركر11014403درٌرةضهٍى

ضالٍت انسٌج 

يركس انطذرة 
20790249

ركر11001720انهىيًيحًىد

طرٌك حٍُىر كهى 

 صفالص4,5

20968396-

74497787

ركر11000979انفانحزٌاد

حمطٍى لريذة 

 10انجذٌذة عذد 
22331251

ركر11010495لراجهٌاضٍٍ

طرٌك يُسل شاكر 

 صفالص3كهى 
53996202

ركر11028620انجرٌبًفاخر

صفالص طرٌك 

 7,5لريذة كهى 
55786011

ركر11035057انًهىنًحًذي

طرٌك انعٍٍ كهى 

 صفالص 5,5
24014121

ركر11038664انًٍُفرٌاض

طرٌك انعٍٍ كهى 

 صفالص 7,5
22056255

ركر08875279يعهىيحًذ خهٍم

طرٌك يُسل شاكر 

 صفالص5,5كهى 
25206057

ركر08880063صخريزٌاد

طرٌك انًطار كهى 

 حً انىفاء 7
25527856

ركر11001574انخابعًنطفً

طرٌك لريذة كهى 

 صفالص 9,5
20766014

ركر11038860انطرابهطًعًر

طرٌك انطهطٍُت 

 صفالص 3,5كهى 
26990992

ركر11022586انسيالرٌاض

 َهج 2حً األيم 

 51 عذد 590

23101754-

27997221

ركر11037298انسواريأكرو

طرٌك يُسل شاكر 

 صفالص7,5كهى 
23125446



االدارج انعايح نهذراضاخ انتكُىنىخٍح: اندايعح 

انًعهذ انعانً نهذراضاخ انتكُىنىخٍح تصفاقص: انًؤضطح 

اإلخازج انتطثٍقٍح  فً  انهُذضح انًذٍَح: انشهادج 

أشغال عايح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى08883339عثاشيُى

 8طرٌق انعٍٍ كهى 

يركس عهىنى 
26018029

ركر11034815عثذالويأحًذ

طرٌق ضٍذي 

 حً 4يُصىر كهى 
21609722

أَثى11038793انعٍاديراٍَه

طرٌق انًحارزج 

 24 زَقح 2,5كهى 
27979799

ركر08878100تُطعٍذيحًذ عهً

 3حً انثحري 

 39يُسل عذد 
24421232

ركر08890136تٍُحًغفراٌ

عقارب دوار 

انقرار صفاقص 
24246913

ركر11015789تىعسٌسياهر

طرٌق انًهذٌح كهى 

 ضاقٍح انذائر 6
50363585

ركر11024622تىقشحونٍذ

طرٌق تٍُىر كهى 

 زَقح اندًم 7,5
26715653

ركر08850543تىزٌذعهً

طرٌق انًطار كهى 

 انحاخة 5
24285717

ركر11037313انشرٌفضانى

َهح انُرخص 

طرٌق انًهذٌح كهى 
21065008

ركر11038100اندًمعًر

 2,5ضكرج كهى 

3023صفاقص 
23563724

2015



ركر11034598انهىزيدذي

طرٌق انًطار كهى 

 حً انثحري 4,5
25544976

ركر08898556انغرتًعثذ انحق

طرٌق انعٍٍ كهى 

 يركس قرٌعح 1,5
22052790

ركر08897954غرتالضهٍم

طرٌق يُسل شاكر 

صفاقص
23405083

ركر11035002انحايًوضٍى

طرٌق األفراٌ كهى 

 عذد 152 َهح 1
24293900

أَثى11017566اندراٌحَطرٌٍ

طرٌق انًهذٌح كهى 

3011 صفاقص 6
23166420

ركر08872281كًىٌفىزي

 شارع يحًذ 415

 انخايص طرٌق
22390002

ركر09413988انخًٍريحطاو

انخًارج انغضاتُح 

قصىر انطاف 
21904646

أَثى11019149انًعهىلآياًَ

طرٌق األفراٌ كهى 

 قصاص عذد 1,5
23043125

ركر11018455انًصًىديحايذ

طرٌق انًهذٌح كهى 

 يغازج 0,5
20645021

ركر08845568انًصًىدييحًىد

طرٌق يُسل شاكر 

 صفاقص 4كهى 
23763433

ركر11038903يطتىريشهاب انذٌٍ

طرٌق تىَص كهى 

 صفاقص 2,5
26198161

ركر11025592انًثهىثًشكٍة

طرٌق تىَص كهى 

 صفاقص 2,5
53758757

ركر11025082انًحًذييرواٌ

طرٌق انًطار كهى 

 صفاقص 4,5
20790620

ركر11038206انًؤَصيحًذ أيٍٍ

 7طرٌق قاتص كهى 

صفاقص
24493428

ركر11039785انًراتطَثٍه

طرٌق االفراٌ كهى 

 صفاقص 6,5
24606677

ركر11012345اوالد َصرضاليه

انحًادج أوالد 

انحاج يىضى 
26942125

ركر11030598ضًعهًأحًذ

طرٌق انًحارزج 

 حً 6كهى 
25499116

ركر08892795انصٍاديٌاضٍٍ

طرٌق انطهطٍُح 

 صفاقص 7,5كهى 
23186162



ركر11019691ضهًًٍعًر

طرٌق انًهذٌح كهى 

 ضاقٍح انذائر 10
52596595

ركر11006542انطراتهطًخهٍم

صفاقص طرٌق 

قريذج
23802523

ركر08894484انطرٌشٍهًوائم

طرٌق ضٍذي 

 2,5يُصىر كهى 
23218748



االداسح انعبيخ نهذساعبد انزكُىنىخُخ: اندبيعخ 

انًعهذ انعبنٍ نهذساعبد انزكُىنىخُخ ثصفبقظ: انًؤعغخ 

اإلخبصح انزطجُقُخ  فٍ  انهُذعخ انًذَُخ: انشهبدح 

انجُبء: االخزصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركش11034038عجبطيسًذ

طشَق يُضل شبكش 

 صَقخ 3,5كهى 
24498798

ركش08889695عجذ اهللزغٍُ

طشَق رىَظ صَقخ 

 3,5انسدش كهى 
21807857

ركش08889406عجذ يىالِيسًذ عهٍ

طشَق قشيذح كهى 

 صفبقظ 7,5
26110169

ركش11038522عجذيىالِيشواٌ

طشَق رُُىس 

 ص 7انشُسُخ كهى 
20203188

أَث11038752ًعجُذهُبء

ثبة ثسش صفبقظ 

إداسح انزدهُض 
25443056

ركش11038452انسبج انًجشوكاَُظ

عهُبَخ انعبيشح 

3056صفبقظ 
22479558

ركش11027699عضاصِثغبو

 7طشَق قبثظ كهى 

زٍ انًعض صفبقظ 
20421921

ركش11035192ثعجعهُثى

 6ص ة عذد 

انخهُح صفبقظ 
52378911

ركش11032819انجقهىطٍهبٍَ

طشَق انغهطُُخ 

 عُذٌ 7كهى 
20112378

ركش08895419ثهغُثيسًذ

عبقُخ انضَذ واد 

انقشاوح صفبقظ 
20937506

2015



ركش11018295ثٍ زهًُخكشَى

طشَق يُضل شبكش 

 صفبقظ 3,5كهى 
24512320

ركش11038433ثٍ زًُذحانهبدٌ

 6طشَق انعٍُ كهى 

 20قصبص 
20404135

أَث11037940ًثُسًىدحسزبة

طشَق قشيذح كهى 

 يشكض ثىخزَش 11
29170893

ركش11031033ثٍ زًىدَِبعٍُ

طشَق االفشاٌ كهى 

 407 َهح 1,5
26274510

ركش05491431ثٍ زًىدحَىعف

َهح عُذٌ فزر اهلل 

انكشو انغشثٍ 
20547750

أَث11035936ًثٍ يشادأيُُخ

طشَق قبثظ كهى 

 صفبقظ 7,5
22292396

ركش07455837ثُصشزغبٌ

ثىعصُذح طشَق 

 4,5رىَظ كهى 
27931279

ركش09950683ثُشختيهُذ

 يبسط 2زٍ 

 ثبنشدَف 1934
23497079

ركش08892719ثُغعُذعُبض

طشَق قشيذح كهى 

 زٍ انسشَخ 9
27572399

ركش11042401ثُعبيشأيبل

 5زجبَخ كهى 

3002صفبقظ 
28764497

ركش12642140ثُدبءثبهللعصبو
120020723824انقصشٍَ 

ركش09378706ثىثكشيسًذ عهٍ

قصىس انغبف َهح 

ثٍ خهذوٌ
ـــــــــــــــــــ

ركش11037885ثىعصُذحثششي

طشَق انًهذَخ كهى 

 صفبقظ4,5
24786662

ركش11040742ثىشعبنخأيٍُ

طشَق انًهذَخ كهى 

 عبقُخ انذائش 6
21796278

ركش11020195ثىشسًُخأششف

طشَق األفشاٌ كهى 

 صفبقظ 4,5

55010301-

74264441

ركش08861747ثىصشصبسيسًذ ععُذ

طشَق انًهذَخ كهى 

3011 صفبقظ 4
21828654

ركش09427926شعجبٌَبعٍُ

خبَفٍ اندى18  

انًهذَخ
55414689

ركش11007272انشعجىٍَعًش

طشَق يُضل شبكش 

 صفبقظ6كهى 

26200086-

54170792



ركش11017919شجشىةيعض

 أود 5شبسع 

عبقُخ انضَذ 
25654386

ركش09406889انشهعجٍهبٍَ

شبسع فشزبد 

 545زشبد 
22037118

أَث11036488ًانششَفخهىد

طشَق رُُىس كهى 

 صفبقظ3,5
22664464

أَث11038477ًشقُشعبسح

طشَق عقبسة كهى 

 انًسشط 2,5
25898271

ركش11013507انششَفازًذ

طشَق يُضل شبكش 

 7صَقخ انكسهخ كهى 
23727116

ركش11010305شطىسوعهٍ

َهح عهٍ ثبػ 

زبَجخ عبقُخ انضَذ 
23572475

ركش11020115ديقيسًذ وعُى

طشَق انًهذَخ كهى 

 صفبقظ 5,5
53812685

ركش08893365انذسدوسٌشكشٌ

انخضشاء 

انصخُشح صفبقظ 

26855838-

25132776

ركش11038871رَبةيسًذ عهٍ

طشَق انغهطُُخ 

 صفبقظ5كهى 
27065401

أَث11029753ًروَتسَى

طشَق رىَظ كهى 

 صَقخ انشُخ 4,5
26165155

أَث11027017ًاثٍ ضىهبنخ

خهُخ اإلسشبد 

انفالزٍ ثئش عهٍ 
20533158

ركش11036752انهىصيشواٌ

عبقُخ انضَذ 

طشَق رىَظ كهى 
22762372

ركش11022369انىدسٍَيسًذ
20791710أود صفبقظ5

ركش09428408انُبصشأَىس

انًشبالد اندى 

 انًهذَخ5160
21601407

ركش11036188انفقٍعجذ انغالو

طشَق عُذٌ 

 4,5يُصىس كهى 
27532508

ركش11005676انفقٍيدذ

طشَق رىَظ كهى 

 عًبسح يالك 7
52242306

ركش09412094انفشخبٍَيشواٌ

قصىس انغبف 

انسٍ انفبطًٍ 
21408852

ركش11016293انفزىٌأعبيخ

َهح  إفشَقُب10  

 انىعطً  زٍ
25102095



ركش11032091انسبج طُتزغبو

طشَق يُضل شبكش 

 انقصبص 4,5كهى 
28642301

ركش11028838انسبج قبعىازًذ

طشَق األفشاٌ كهى 

 صفبقظ 1,5
26077665

أَث11038768ًاندالنٍأسوي

طشَق يُضل شبكش 

 صفبقظ 1,5كهى 
24985214

ركش08892229اندًبنٍصَبد

طشَق قبَذ يسًذ 

 طجهجٍ 6كهى 
20795146

ركش11002479اندشَجٍازًذ

طشَق رىَظ كهى 

 عبقُخ انضَذ 7
27447677

ركش11038361اندشَجٍعًش

طشَق رُُىس كهى 

 قصبص 3,5
98416337

أَث11037054ًاندشَجٍوفبء

طشَق قشيذح كهى 

 شبسع 7,5
23794575

ركش13425739خشَذٌهبٍَ

داس انشجبة خشثخ 

يُذوٌ يذٍَُ
21339112

ركش08859289اندشَذٌصالذ انذٍَ

طشَق يُضل شبكش 

 صَقخ 3,5كهى 
53190236

ركش11035857كًىٌيسًذ

طشَق قشيذح كهى 

 عُذٌ عجبط 3,5
22983473

ركش08875892كغكبطوائم

طشَق انقبئذ يسًذ 

 َهح ععُذ1,5كهى 
52708318

أَث11036372ًقطبطخاَُبط

شبسع انسجُت 

 14انًعضوٌ عذد 
52019072

ركش11014428قطبطخيدذٌ

طشَق انًهذَخ 

قصبص ثىعهٍ 
20856923

ركش11015835خهُفعًش

طشَق رُُىس كهى 

 صفبقظ6,5
23149189

ركش09410432األشهتصَبد

انكغبعجخ انغىاعٍ 

5155انًهذَخ 
40164747

ركش08893747ندُفانًخزبس

صجُر انصخُشح 

 صفبقظ3050
52681340

ركش11031240يقٍُيسًذ

طشَق انغهطُُخ 

 صفبقظ 4,5كهى 
21807532

ركش08838585يشواٌودَع

طشَق انعٍُ كهى 

 يشكض ثٍ 6,5
20075931



ركش11010256انًضغٍُيسًذ

طشَق رُُىس كهى 

 انشُسُخ 6,5
22999946

ركش08897948يعهًاعًبعُم

 6طشَق انعٍُ كهى 

3042صفبقظ 
20475702

ركش11001325انًطُجععًش

طشَق انًهذَخ كهى 

 صفبقظ4,5
21494483

ركش11030233انًضَىيسًذ أيٍُ

طشَق رُُىس كهى 

 َهح انجشرقبل 4
27740058

ركش08862908َعًٍُيسًذ صبنر

زٍ انغًُبس 

اندُىثٍ عذد 
28206151

أَث11017794ًانشثبعٍهبخش

طشَق انًهذَخ كهى 

 صفبقظ 2,5
21647896

ركش11039030انشقُقاًَبٌ

َقطخ انشفبس 

3044صفبقظ 
25716391

ركش11007656سَقبٌفبسط

َهح انُخُم178  

 عبقُخ انضَذ
26160640

ركش11028063عسُىٌشهبة

طشَق رُُىس كهى 

 شبسع اإليبو 7
55463520

ركش11025528عسُىٌعصبو

طشَق يُضل شبكش 

 صفبقظ6كهى 
23030418

ركش09070564عبَسٍشكشٌ
120022195952انقصشٍَ 

ركش11032343رقزقفخشانذٍَ

طشَق رىَظ كهى 

 صَقخ 8,5
20400662

ركش11029907انطشاثهغٍأَىس

طشَق رىَظ كهى 

 عُذٌ صبنر 16
50288391

أَث11023703ًانطشاثهغٍهضاس

طشَق انًهذَخ كهى 

 صفبقظ عبقُخ 7
74292041

ركش08899548انطشَقٍيسًذ

طشَق انعٍُ كهى 

 صفبقظ 2,5
25059081

ركش11025106انزشَكٍزًبدٌ

طشَق انًسبسصح 

 َهح 1,5كهى 
28509555

ركش11037243انزشَكٍزبرى

طشَق انغهطُُخ 

 صفبقظ 4,5كهى 
23885006

ركش11038906وانٍزغبو

طشَق يُضل شبكش 

 صفبقظ 1كهى 
53891716



ركش11031034َسُبوٌيسًذ

طشَق األفشاٌ كهى 

 صفبقظ1
22627205

ركش11013942انُبَقٍأًٍَ

طشَق رىَظ كهى 

 يشكض انغذسح 8
26632232

ركش11031103انُبَقٍَبخر

طشَق رُُىس كهى 

 صَقخ انًبكُُخ 5,5
53242629

ركش11038153انضغىاٍَيسًذ

طشَق عكشح كهى 

 صَقخ 1,5
50752612



االدارج انعايح نهدراساخ انركُٕنٕجٍح: انجايعح 

انًعٓد انعانً نهدراساخ انركُٕنٕجٍح تصفاقس: انًؤسسح 

اإلجازج انرطثٍقٍح  فً ُْدسح األسانٍة: انشٓادج 

األسانٍة انكًٍٍائٍح: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى11025339عثديٕالِيُى

شارع انشٓداء76  

 ساقٍح انسٌد
20047471

أَثى11020419عثد انٓاديَٓال

طرٌق انًطار كهى 

 حً األيم َٓج 4
24865994

أَثى11032745عثٍدٔجداٌ

طرٌق ذَٕس كهى 

3041 صفاقس 8
20606618

أَثى11038682عاشٕريدٌحّ

طرٌق انسهطٍُح 

 صفاقس4,5كهى 
25040851

أَثى06074454عكريًرفٍقّ

انًدرسح االعدادٌح 

َقطح طرٌق قاتس 
99688496

أَثى09959568عًاريانٓاو
ـــــــــــــــــــــــــــ

أَثى11032175تههعجُْدج

 4طرٌق انعٍٍ كهى 

صفاقس
20327721

أَثى11032675تُحًٍدجكٕثر

طرٌق يُسل شاكر 

 صفاقس 5,5كهى 
24186957

أَثى11029885تٕصرصارفادٌّ

طرٌق انعٍٍ كهى 

 صفاقس 1,5
23761876

أَثى11035295تٕزٌدجْٕرج

 3034انغرٌثح 

صفاقس
21567740

2015



أَثى11020747انثرادعًيرٌى

طرٌق ذٍُٕر كهى 

3041 صفاقس 5
20408477

أَثى11035246انشعرياًٌاٌ

ساقٍح انسٌد زَقح 

دأد ٔاد انقرأج 
24862915

أَثى08884217انشًرٕريْاجر

يعٓد يجٍدج تٕنٍهح 

3027صفاقس 
50934722

أَثى11037012شٍخ رٔحّيهكّ

طرٌق األفراٌ كهى 

 صفاقس 1,5
26304874

أَثى11035441انشرٌفدٍَا

طرٌق ذَٕس كهى 

 صفاقس 4,5
29223241

أَثى11038346درتانًأيال

طرٌق انًحارزج 

 صفاقس 5,5كهًى 
25707885

أَثى11036844درتالسٍرٌٍ

طرٌق انًٓدٌح 

 1,5انثسراٌ كهى 
27336338

أَثى11024909اندتاتًآيُح

دٔار انهٕاذح 

جثٍُاَح صفاقس 
55046295

أَثى11033059انغرتًيرٌى

 4,5سكرج كهى 

 2055َٓج عدد 
52588513

أَثى11030842غرتاليُال

طرٌق ذَٕس كهى 

 يركس 3,5
ـــــــــــــ

أَثى08854153غرتالسٕار

طرٌق انقائد يحًد 

 َٓج 1,5كهى 
55190202

أَثى11038815انغسٌم انجثٍُاًَخٕنّ

طرٌق سكرج كهى 

 صفاقس2,5
55259258

أَثى11028223انقراطًأياًَ

طرٌق ذٍُٕر كهى 

 انشٍحٍح 6
20720170

أَثى11029460انُٓراذًسُاء

َٓج ريادج3000  

صفاقس
24404400

أَثى11025521انجًٕسًيٍساء

طرٌق ذَٕس كهى 

 ساقٍح انسٌد 8
20517625

أَثى11035158انجًٕسًيرٌى

طرٌق انقائد يحًد 

 زَقح 5,5كهى 
52698448

ذكر11039535انقثًيجد اندٌٍ

َٓج يحًد عه99ً  

 ساقٍح انسٌد
20623241

أَثى11035160انهحٍاًَرأٌح

طرٌق قريدج كهى 

 يركس انعٍادي 8
26798196



ذكر14230327االخضرٔصال

انًكُاسً انثُك 

انٕطًُ انفالحً 
29142482

أَثى11037870انالفًسعاد

 9قريدج كهى 

صفاقس
22307879

أَثى11015740يهٍكسحر

طرٌق قريدج كهى 

 صفاقس 9,5
22923539

أَثى09981165يصثاحٔرٌدج

حً عًر تٍ 

سهًٍاٌ انقصر 
53478433

أَثى11036063انًسديرحاب

طرٌق ذَٕس كهى 

 يركس 3,5
26680090

أَثى11028372َاجًخهٕد

طرٌق ذَٕس كهى 

 زَقح ذقرق 2,5
20182152

أَثى11015187انسًٍعًيرٔج

طرٌق قريدج كهى 

 صفاقس 12,5
26552336

أَثى08899773ذقرقذسٍُى

طرٌق ذَٕس كهى 

 يركس تٕعصٍدج 4
24455415

أَثى08170230انطٍاريتسًح

يُسل شاكر 

 صفاقس3020
28142635

أَثى11031084انطراتهسًخهٕد

طرٌق ذَٕس كهى 

 زَقح انحًانح 8,5
24034570

أَثى11025633انطراتهسًيُى

طرٌق قريدج كهى 

 تٕزٌاٌ 6,5
20147638



االدازج انعامح نهدزاظاخ انتكىىنىجيح: انجامعح 

انمعهد انعاني نهدزاظاخ انتكىىنىجيح تصفاقط: انمؤظعح 

اإلجاشج انتطثيقيح  في هىدظح األظانية: انشهادج 

األظانية انغرائيح: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أوثى12636642تهيهيتعمه

انمدزظح اإلتتدائيح 

فج انطفم ع ط 
94888221

أوثى11037327ته انعاوطظىاز

طسيق انمطاز واد 

 4,5انشعثىوي كهم 
20348571

أوثى11012588ذويةايمان
721019342ظاقيح اندائس كهم 

أوثى11014586انفقيظىاز

طسيق انعهطىيح 

 صفاقط4,5كهم 
55144251

أوثى11037023قضسيةصفاء

طسيق مىصل شاكس 

 شوقح 1,5كهم 
24973558

أوثى11043063غستالجهان

طسيق مىصل شاكس 

 صفاقط 4,5كهم 
23105823

أوثى11018282جستيهحياظميه

وهج انفاضم35  

 ته عاشىز
21560303

أوثى07174273كمىنصفا

 71عمازج عدد 

 1-1انشقح 
22478855

أوثى11019743كاوىنصفاء

طسيق انعيه كهم 

 صفاقط5,5
24537468

أوثى11041543انقطيغادج

ظاقيح اندائس 

انعدزج شوقح 
93356937

2015



أوثى11031724انقطيظيسيه

طسيق تىوط كهم 

3031 صفاقط 4
22663650

أوثى11042071قسيعحآمىح

طسيق انمحازشج 

 صفاقط 2كهم 
74247846

أوثى09409630انمجدوبإقثال
27701911انعىاظي انمهديح

ذكس11019584مىظىفساض

حي انحدائق 

صفاقط
22051966



االدارج انعايح نهدراضاخ انركنىنىخُح: اندايعح 

انًعهد انعانٍ نهدراضاخ انركنىنىخُح تصفالص: انًؤضطح 

اإلخازج انرطثُمُح  فٍ ذكنىنىخُاخ اإلعاليُح: انشهادج 

ذطىَر أنظًح انًعهىياخ: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنث11016742ًعثد اندائىأيُرج

طرَك انًسارزج 

  زٍ 1,5كهى 
28103297

أنث11028847ًعثُدآينح

طرَك ضُدٌ 

 8ينصىر كهى 
24302440

أنث08880255ًعثُديروي

زسق أوالد ينصر 

خثنُانح صفالص 
25346309

ذكر11000944انعفاشأيُن

طرَك ينسل شاكر 

 صفالص3كهى 
54051118

أنث11035133ًانعروضٍأيانٍ

طرَك انعُن كهى 

 صفالص 6,5
28793949

ذكر11025257تن عثد اهللأضايح

طرَك ضُدٌ 

 4ينصىر كهى 
20634311

ذكر09326870تىهاللهشاو

يطاكن نهح انطُة 

 146زشُشح 
20711681

ذكر11023187شمشىقتالل

طرَك ينسل شاكر 

 انمصاص 4,5كهى 
21196027

أنث11035663ًشاكرخهىد

طرَك ضكرج كهى 

 صفالص 2,5
24279073

أنث11010578ًشهثٍفاطًح

طرَك ضُدٌ 

 12ينصىر كهى 
52937221

2015



ذكر11017752شُسحانصادق

 3طرَك انعُن كهى 

زنمح انسصاَرٌ 
22386968

أنث11019509ًذوَةهانح

طرَك ضُدٌ 

 6ينصىر كهى 
23252177

ذكر08895461ذوَةخهىد

طرَك انماَد يسًد 

 عن انراخر 7كهى 
25167263

أنث11036893ًذوَةرَى

ضالُح اندائر كهى 

 صفالص 5,5
25222231

أنث11012726ًانعشراشه

طرَك انًهدَح كهى 

 نهح أتى انماضى 6
29413528

أنث11038291ًفرجفاذن

يسرش صفالص 

3060
22625573

أنث11011035ًانغرتٍزَنة

طرَك ينسل شاكر 

 صفالص 5كهى 
52150788

ذكر11026892غرتالأًَن

طرَك ذىنص كهى 

 ضالُح انسَد 6
55522255

ذكر11012641اغرَثٍاشرف

 25انغراتح كهى 

3043صفالص 
20976576

أنث11032000ًلدارجرزًح

طرَك انطهطنُح 

 صفالص7كهى 
25124479

أنث11024530ًزرَسيرَى

طرَك انًهدَح كهى 

 زٍ األيم 3
29136442

أنث11033779ًانهنراذٍرزًح

طرَك انطهطنُح 

 عًارج 4,5كهى 
28695459

أنث11036452ًزطنٍرزًح

طرَك انًطار كهى 

3023 صفالص 1

50066366-

25832118-

ذكر08895355اتن عهٍندُة

 7طرَك لاتص كهى 

7083صفالص 
27621655

أنث11004370ًخاترروضح

طرَك انًهدَح كهى 

 صفالص 19
58399193

ذكر08899250اندًىضٍيسًد

طرَك ذنُىر كهى 

 انشُسُح 6,5
24416244

أنث11015971ًانمالليرَى

 3طرَك لاتص كهى 

3003صفالص 
24139701

أنث11031839ًانكشىضًاذ

طرَك انًهدَح كهى 

 ضالُح اندائر 6,5
21581858



ذكر11036879انكىنٍشكرٌ

صفالص طرَك 

 9انًطار كهى 
26203507

أنث11017796ًلرَعحأيُنح

طرَك ذىنص كهى 

 صفالص 2,5
21383681

أنث11036154ًانًعانحاكراو

طرَك انًهدَح كهى 

 لصاص تىعهٍ 8
24071754

ذكر11019142يمنٍيسًد ريسٌ

طرَك لاتص كهى 

 زنمح أتى 1,5
21351402

أنث12625646ًيروانٍينال

طرَك انًسارزج 

 صفالص 2,5كهى 
25943759

أنث11036436ًاننُفرهند

طرَك انًهدَح كهى 

 صفالص 7,5
23143240

أنث11036265ًانرلُكهانح

طرَك انمائد يسًد 

 صفالص 0,5كهى 
23815219

أنث08841629ًانصفالطٍضسر

 3زٍ انثسرٌ 

صفالص
25810134

ذكر08885047انطُارٌضاير

ينسل شاكر 

3020صفالص 
28063775

أنث11016383ًانطراتهطٍهدي

طرَك ضُدٌ 

 6ينصىر كهى 
28307406

أنث11039201ًانطراتهطٍندَن

طرَك ينسل شاكر 

 صفالص 1,5كهى 
22386739

ذكر08878121انطراتهطٍوضُى

طرَك ينسل شاكر 

 صفالص3كهى 
58384402

ذكر11016343انُانمٍَطري

ضالُح انسَد كهى 

3021 صفالص 8
22698073

ذكر11012260زوَدٌيدداندَن

عمارب صفالص 

3030
50566145



االدارة العامت للدراساث التكىىلىجٍت: الجامعت 

المعهد العالً للدراساث التكىىلىجٍت بصفاقس: المؤسست 

اإلجازة التطبٍقٍت  فً تكىىلىجٍاث اإلعالمٍت: الشهادة 

األوظمت المحمىلت والجىالت: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ذكر11040089به مبروكمهدي

عىٌىت تىوس 

2450
23837945

ذكر11019169به مبروكمحمد

العىٌىت تىوس 

2045
52475050

ذكر11008981بىزٌاوًوادر

 1طرٌق العٍه كلم 

3003صفاقس 
24112177

أوثى11038041الشبعانتٍسٍر

طرٌق سٍدي 

 8مىصىر كلم 
53548086

ذكر11013042دمقمحمد

طرٌق المطار كلم 

 مركس كمىن 3
28374978

أوثى11027978فرحاثمروة

طرٌق سٍدي 

 8,5مىصىر كلم 
22421741

ذكر11041907غىاوٍتخلٍل

طرٌق المحارزة 

 حً 0,5كلم 
24728550

أوثى11034092الحدٌجًخلىد

 6طرٌق العٍه كلم 

3042صفاقس 
29065854

أوثى11037038الجراٌتهاجر

طرٌق قرمدة كلم 

 مركس سحىىن 7
23674655

أوثى11034140القسىطٍىًأسماء

وهج حسه حسىً 

عبد الىهاب فرع 
24616510

2015



ذكر11886709رمضاوًضٍاء الدٌه

بىحجلت القٍروان 

3145
27684890



االداسح انعبيخ نهذساعبد انزكُىنىخٍخ: اندبيعخ 

انًعهذ انعبنً نهذساعبد انزكُىنىخٍخ ثصفبلظ: انًؤعغخ 

اإلخبصح انزطجٍمٍخ  فً ركُىنىخٍبد اإلعاليٍخ: انشهبدح 

شجكبد وانخذيبد اإلعاليٍخ : االخزصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى11019475ثهمبعىثغًخ
50786013خجٍُبَخ صفبلظ

ركش11036000اثٍ عهًفىصي

ثئش عهً ثٍ خهٍفخ 

صفبلظ
ــــــــــــ

ركش08874782ثٍ عًشخبنذ

انصخٍشح صفبلظ 

3040
25726902

ركش11031246ثٍ خهٍفخأزًذ انزٍدبًَ

طشٌك عكشح كهى 

 زً انغعبدح 4
23072643

ركش08899139ثٍ نطٍفيسًذ

طشٌك انًسبسصح 

 زً 5,5كهى 
96819860

أَثى11036785ثُصبنرأو انضٌٍ

لشلىس طشٌك 

 13لبثظ كهى 
25735507

ركش08855630ديكيسًذ رىفٍك

طشٌك يهذٌخ 

انمذًٌخ َهح دخهخ 
29418918

أَثى08891039داوديشٌى

طشٌك لبئذ يسًذ 

 صفبلظ 3كهى 
21325540

أَثى11009288اثٍ عهًآيبل

ثئش عهً ثٍ خهٍفخ 

3040صفبلظ 
23957481

ركش08851347االعىدانًجشون
304055045704صفبلظ 

2015



أَثى11039888انهبًَ انسضلًعشوس

 3026زضق 

صفبلظ
23154276

أَثى11008523انًُزصشاعًبء

ثطشٌخ خجٍُبَخ 

 صفبلظ3056
55118641

ركش11011752انفشٌبًَيسًذ

طشٌك رٍُىس كهى 

 صفبلظ 4,5
21666270

ركش11000941انمعجًفشٌذ

طشٌك انًطبس كهى 

 زً انجسشي 4,5
26115164

ركش11019166غهٍهخعًش

طشٌك عكشح كهى 

 زً األيم 4,5
23723838

أَثى08896217انغشٌجًفبطًخ

انسشٍشٍُخ 

اندُىثٍخ ا نغشثٍخ 
52758066

ركش08874367انسبج طٍتيسًذ أيٍٍ

طشٌك األفشاٌ كهى 

 صفبلظ 6,5
25455199

أَثى11001396انسًذيَغشٌٍ

زً اندُخ انغشثٍخ 

انسُشخ صفبلظ 
20960985

أَثى09409760اثٍ انفمٍشحفبرٍ

شبسع يفزبذ 

انًششي انًهذٌخ 
26111719

ركشRO168722كبثبيخزبس

طشٌك يُضل شبكش 

3000صفبلظ 
23792858

أَثى07187280انمهعًزذهى

يشَبق زً خبثش 

2050ثٍ عشوط 
26987389

أَثى09914743انخضشاويَهى

انسً اندذٌذ زًبدح 

انمصٍجخ ثُبٌ 
28098980

ركش09237680خصخىصًسالً

زً أزًذ انزهٍهً 

عٍذي ثىصٌذ 
20344777

أَثى14223735خهٍفًهبخش

 3زً انجسشي 

صفبلظ
22222504

أَثى11037314انًعبنحأيٍشح

صَمخ انزشٌكً 

لصبص انضٌبدي 
23584543

أَثى11039023يبَعًصٌُخ

انًسشط انشفبس 

ثىعكبصٌٍ صفبلظ 
26651814

أَثى11034650يخهىفاثزغبو

انمشاطٍ لشلُخ 

3055صفبلظ 
25195013

ركش11020117يمًُيغشح

طشٌك انًهذٌخ كهى 

3054 صفبلظ 7
24061180



ركش11017261انًهذويانطبهش

 2طشٌك انعٍٍ كهى 

صَمخ انزسشٌش 
22581708

أَثى11033552انًهزثًٌبعًٍٍ

طشٌك يُضل شبكش 

 صفبلظ 1,5كهى 
20480927

أَثى14225242يٍغبويعبئشخ

انشلبة عٍذي 

ثىصٌذ
26486474

ركش09430025انُصشيخىنخ

َهح انًالصو َضاس 

انًكشش انشبثخ 
26727623

ركش11038494أوالد ثىعهًأزًذ

انًسشط صفبلظ 

3060
22746466

أَثى11041981انشيبديأعًبء

َهح انًالصو األول 

انصبدق ثبنسبج 
24505827

ركش08888269انغاليًاثشاهٍى

عبلٍخ انضٌذ َهح 

عًش اثٍ انخطبة 
23682593

أَثى11017908انضواسيفبطًخ

طشٌك رىَظ كهى 

3021 صفبلظ 9
26063898



االدارج انعايح نهذراضاخ انركُىنىجُح: انجايعح 

انًعهذ انعانٍ نهذراضاخ انركُىنىجُح تصفالص: انًؤضطح 

اإلجازج انرطثُمُح  فٍ ذمُُاخ انرطىَك: انشهادج 

ذمُُاخ انثُع: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر04846263انماضًٍعًار

 4658َهج 8

انسهروٍَ ذىَص 
25729535

ركر06569880تٍ صانحأحًذ

َهج يان29ٍ  

ذطاو3200ٍَ  
95059754

أَث11038978ًاتٍ انرىيٍحُفاء

طرَك انطهطُُح 

 صفالص4كهى 
21379803

أَث09401983ًشعثاٌضايُح

َهج اتٍ انجسار 

5160انجى 
26035235

أَث11018772ًانشرَففاطًح

 9طرَك لاتص كهى 

يُسل 2حٍ طُُح 
52648543

أَث06580329ًدغُىيثروكه

َهج ديشك 16

26616135ذطاوٍَ

ركر04841996انُفاذٍعىاطف

 شمح D 2عًارج 

D 11 ٍ22703538 دَار ت

ركر04842257انصانحيحًذ

  ح4764ٍَهج 2

24009051 انسهىر انراتع

ركر08843543روَةفارش

كهُح انطة 

20774881تصفالص

أَث11020032ًانفراذٍاضالو

 7طرَك انعٍُ كهى 

304225671696صفالص 

2015



أَث11025727ًانهذارضرٍَ

 أفرَم 9شارع 

20745192ضالُح انسَد 

23139874انشعال صفالصأَث11043796ًحافٍزهرج

أَث11035203ًانحًروٍََجىي

انحىيح انشرلُح 

50735021انعايرج صفالص 

أَث14200536ًهرابضىضٍ

انًذرضح اإلترذائُح 

27555482تانخروع انحُُح 

أَث11017544ًحرُىظرحًح

طرَك لريذج َهج  

25069381االياو يانك عذد 

أَث11038234ًيرزولٍعائشح

طرَك لاتص كهى 

20704355 لصاص 11

أَث14207303ًيصثاحٍعىاطف

ضُذٌ تىزَذ 

41276983انطىق انجذَذ 

أَث11035201ًانًراتطرجاء

انحىيح انشرلُح 

24973082انعايرج صفالص 

ركر09802466انُفساوٌيرواٌ

َهج  يُهً ح34ٍ  

28320725 ضُُد تطهًُاٌ

ركر11038626انطاليٍأَص

طرَك لريذج كهى 

23597251 صفالص 4,5

أَث14215188ًضهًٍَُسهح

انطعُذج انجُىتُح 

25344893انرلاب ضُذٌ 



االدارج اٌعاِح ٌٍذراضاخ اٌرىٕىٌىجُح: اٌجاِعح 

اٌّعهذ اٌعاٌٍ ٌٍذراضاخ اٌرىٕىٌىجُح تصفالص: اٌّؤضطح 

اإلجازج اٌرطثُمُح  فٍ ذمُٕاخ إدارج األعّاي: اٌػهادج 

اٌٍىجطرُه وإٌمً اٌذوٌٍ: االخرصاؼ 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

رور11042336األغخُضفُاْ

طرَك اٌّطار وٍُ 

 2239 ٔهج 4,5

74670363-

23778288

أٔث11018629ًاٌعّىؼرحاب

غارع اٌحرَح 

ضالُح اٌسَد 
26996041

أٔث08894918ًترهىٍِأِأٍ

 9طرَك لاتص وٍُ 

3084صفالص 
23629212

رور14203681ترهىٍِٔجُة

اٌخػُ اٌػرلُح 

اٌطعُذج اٌرلاب 
27224623

أٔث04921659ًغاِخخىٌه

ضىق األحذ لثٍٍ 

4200
40723349

رور09472879اٌػاتٍضٕذش

لصر ِسوار تاجح 

اٌػّاٌُح تاجح 
21090036

أٔث08898133ًغىريضٕا

طرَك األفراْ وٍُ 

 ِروس 4,5
20282327

أٔث08894616ًغطارجِرَُ

طرَك لرِذج وٍُ 

 لصاؼ تىزَاْ 7
26011502

أٔث11036089ًدرتاياَّاْ

طرَك ذُٕىر وٍُ 

 ذُٕىر 6,5
20286051

أٔث11036997ًاٌععضحً

طرَك اٌطٍطُٕح 

 صفالص4وٍُ 
50027061

2015



رور08893520اٌعػٍاٌّثرون

األعػاظ ِٕسي 

28782891غاور صفالص 

أٔث11016663ًوّىْتطّح

طرَك ذىٔص ٔهج 

24128723طاهر اٌحذاد ضالُح 

رور08857158اٌمطّطٍُٕآَّ

طرَك اٌّهذَح وٍُ 

301524851836 صفالص 6

رور11014417اٌخراطعٍٍ

طرَك اٌطٍطُٕح 

23752729 صفالص6وٍُ 

أٔث11030267ًلرَعحزَٕة

طرَك ذىٔص وٍُ 

22819897 صفالص7

أٔث08831055ًاٌّصفارأضاور

طرَك ضىرج وٍُ 

24975747 صفالص4,5

أٔث11032692ًاٌّطذٌإِٓح

طرَك اٌطٍطُٕح 

25602710 صفالص 6,5وٍُ 

أٔث11015948ًٔهًاٌرلُك

 8طرَك اٌعُٓ وٍُ 

23904682ِروس عٍىٌى 

أٔث11038127ًضعذ اهللهٕاء

طرَك لرِذج وٍُ 

20545797 ِروس 7,5

رور08845621ذثرصاتر

اٌمالٌجح جثُٕأح 

302652520113صفالص 

أٔث11020071ًَعُعِرَُ

طرَك اٌطٍطُٕح 

22585119 صفالص5,5وٍُ 

أٔث11017081ًاٌسواغٍوئاَ

طرَك لرِذج وٍُ 

27775911 عُٓ غُخ 2



االدارة انعايت نهذراساث انتكنىنىخٍت: اندايعت 

انًعهذ انعانً نهذراساث انتكنىنىخٍت بصفاقس: انًؤسست 

اإلخازة انتطبٍقٍت  فً تقنٍاث إدارة األعًال: انشهادة 

انتصرف فً اإلنتاج: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنثى11036871انبقهىطًسنذة

طرٌق انسهطنٍت 

 صفاقس 8كهى 
20773199

أنثى11020516بهقاسىنسًٍت

طرٌق قريذة كهى 

 انعىابذ 13
23966782

ركر11026072بانحاجيحًذ

يهٍتت قرقنت 

3018صفاقس 
27708868

أنثى11029020روٌبنطٍفت

طرٌق انًهذٌت كهى 

 ساقٍت انذائر 7
23284207

ركر08876123انذغريخهٍم

طرٌق سٍذي 

 6ينصىر كهى 
21940853

أنثى11035976انحهىانًاسالو

طرٌق انًهذٌت كهى 

 صفاقس5,5
25815521

ركر08873403انًعانحيحًذ

شارع انًختار55  

 انسٌادي نهح
26872628

ركر11030636انًرابطًعالء انذٌن

طرٌق تىنس كهى 

306923201527 صفاقس 2

أنثى11036559انرقٍقهانت

طرٌق انسهطنٍت 

26664589 صفاقس8,5كهى 

ركر11034249انسًٍريأشرف

أوالد بىسًٍر 

20346453خبنٍانت صفاقس 

2015



ركر08898037ٌحًحساو

طرٌق تنٍىر كهى 

23752729 صفاقس 8,5



االدارة العامت للدراساث الخكنىلىجٍت: الجامعت 

المعهد العالً للدراساث الخكنىلىجٍت بصفاقس: المؤسست 

اإلجازة الخطبٍقٍت  فً حقنٍاث إدارة األعمال: الشهادة 

اإلدارة والخجارة الدولٍت: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنثى08861354بن جىٌدةزٌنب

 زنقت المهٍري ساقٍت السٌج 6طرٌق حىنس كلم 

3001صفاقس 
22668633

أنثى08883380كرٌمرانٍت
301152130488 صفاقس 7طرٌق المهدٌت كلم 

2015



االدارة انعايت نهدراساث انتكُىنىخٍت: اندايعت 

انًعهد انعانً نهدراساث انتكُىنىخٍت بصفاقس: انًؤسست 

اإلخاسة انتطبٍقٍت  فً تقٍُاث إدارة األعًال: انشهادة 

انتصزف انًحاسبً وانًانً: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى12642421انغهقاويأسًاء

َهح يحًد انعزبً انسًاتً سبٍبت انقصزٌٍ 

1270
28823337

أَثى11034449انعالوسهًى
ــــــــــــــــــــــــ

أَثى11038210بٍ ريضاٌعائدة

 ــ 686 حً طٍُت عدد 9طزٌق قابس كهى 

3084
26632047

أَثى11015198بىخذٌزأيم

 يزكش بىخذٌز 11طزٌق األفزاٌ كهى 

3074صفاقس 
26657982

أَثى08896067شعباٌهُاء
301322810230 صفاقس 6طزٌق يُشل شاكز كهى 

أَثى11037688انحاج عًارعبٍز
20804375خبٍُاَت صفاقس

أَثى11037120انًُصزَىال
308020566701خبٍُاَت صفاقس 

أَثى11024986انفقًسٌُب
305423969399 صفاقس 7,5طزٌق انًهدٌت كهى 

أَثى09391004حفٍظآيال
516023865532شارع فزحاث حشاد اندى 24

أَثى11037410حًٍداثفاتٍ
ــــــــــــــــــــــــ

2015



أَثى11033524حسًُيزوِ
303624869210انعايزة صفاقس 

أَثى11038532هىٌديحسُاء
303653575719انفٍض صفاقس 

أَثى11021074كًىٌتٍسٍز

 5 قصاص رقى 1,5طزٌق قزيدة كهى 

3032صفاقس 
27764843

أَثى11013062انكشىيُى
301129302855 صفاقس 7طزٌق انسهطٍُت كهى 

أَثى08678398يحًىدسهاو
519022862539انبساتٍٍ سٍدي عهىاٌ انًهدٌت 

أَثى09709089سداديبزاءة

طزٌق دقاش َهد عًز ابٍ ابً ربٍعت يُشل 

2200 تىسر 40عدد 
25290771

أَثى13615113انسانًًسًٍزة
24549088عٍٍ قصٍبت انقصىر انكاف

أَثى11037492انتىَسًسحز
301174293857 صفاقس 7,5طزٌق انًهدٌت كهى 

أَثى09611251ورغًإكزاو

 َهح أحًد بٍزو 5عًارة انسٍانت دار عدد 

حً انحدائق صفاقس
25067449

أَثى11035882سعباسيزوِ
308055044363خبٍُاَت صفاقس 


