
االدارة العاهت للدراساث التكنىلىجُت: الجاهعت 

الوعهد العالٍ للدراساث التكنىلىجُت بصفاقس: الوؤسست 

اإلجازة التطبُقُت  فٍ تقنُاث إدارة األعوال: الشهادة 

التصرف الوحاسبٍ والوالٍ: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أنث09247581ًعبد الالوٌَسري
27470396بىدرَار صفاقس

ذكر11002075الفقٍ علٍأهُر
أوالد بىسوُر 

جبنُانت صفاقس 
23815451

أنث14215239ًعورٌسنُو
 9141هكارم 

سُدٌ بىزَد 
95871882

ذكر08892077السالهٍحلوٍ
طرَق قرهدة كلن 

 هركس 6,5
23102319

أنث13204391ًصبُطتابتسام
بىعطىش الحاهت 

6027قابس 
24266049

أنث08892051ًالطرابلسٍ شىشاىآهنت
طرَق قرهدة كلن 

 حٍ الحرَت 9
25124399

ذكر08891224واردهعادل
طرَق قابس كلن 

 حٍ طُنت 9
27669278

أنث11015810ًالسنائدٌجهاى
 1حٍ ا لشعاشعت 

21297874 3030عقارب 

2013



االدارة العاهت للدراساث الخكٌىلىجُت: الجاهعت 

الوعهد العالٍ للدراساث الخكٌىلىجُت بصفالس: الوؤسست 

اإلجازة الخطبُمُت  فٍ حمٌُاث إدارة األعوال: الشهادة 

اإلدارة والخجارة الدولُت: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أًث08871203ًعبد الكافٍعور فاروق

 5طرَك الوهدَت كلن 

25190147 3011زًمت الُاسوُي 

أًث08876428ًالعُادٌفاطوت

 4,5طرَك حٌُىر كلن 

22968804 3041سعد اهلل 

أًث14218742ًبدرٌهفُدة

الوكارم سُدٌ بىزَد 

191440363429

أًث08886149ًالبىعاللٍهرَن

 عوارة 2شمت عدد 

52246122اللىَسٌ حٍ البحرٌ 

أًث08887239ًبىعسَسصبرَي

 5,5طرَك حىًس كلن 

302124282691صفالس 

أًث08890937ًداودحٌاى

 1,5طرَك حىًس كلن 

24854120لصاص شعباى ًهج 

أًث08886559ًالمبالوٌآهٌت

 1طرَك الوطار كلن 

25347581الوحارزة صفالس 

ذكر08810337المسُسهطُع

ًهج حلُوت الشعبىًٍ 

20710155طرَك بىزَاى كلن 

ذكر08882033الصاهجحودٌ

العطاَا لرلٌت صفالس 

307554155034

أًث14213695ًَىًسحمىي

العاهرة فائض سُدٌ 

917123914507بىزَد 

2013



االدارة انعايت نهدراضاث انتكُٕنٕخٍت: اندايعت 

انًعٓد انعانً نهدراضاث انتكُٕنٕخٍت بصفاقص: انًؤضطت 

اإلخازة انتطبٍقٍت  فً تقٍُاث إدارة األعًال: انشٓادة 

انتصرف فً اإلَتاج: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى08856240انعفاشُْاء

طرٌق تَٕص كهى 

3002 صفاقص 2
22472886

ذكر11015074عطٍت اهللراضى

طرٌق انًٓدٌت كهى 

 َٓح انٍاضًٍٍ 5,5
25878120

ذكر08871795بُعًرزٌاد

طرٌق ضٍدي 

 4,5يُصٕر كهى 
ـــــــــــــ

أَثى09975421بٕرقعّحًسة

َٓح انٓادي51  

  شاكر انًرضى
25376342

ذكر08882868شطٕرٔحطاو

طرٌق انًٓدٌت كهى 

 ضاقٍت انداٌر 6
21189613

أَثى08894430ادرٌصنٍهى

طرٌق تٍُٕر كهى 

 صفاقص4,5
50688455

أَثى08878021انغرابآيُت

طرٌق تٍُٕر كهى 

 صفاقص4
22194277

ذكر08894047انحاج قاضىأحًد

طرٌق االفراٌ كى 

 صفاقص1,5
24711305

ذكر08786138ْرابًخهٍم

طرٌق قريدة كهى 

3000 صفاقص 3
21448473

أَثى08863863خبراًَعاٌدِ

اندبارَت خبٍُاَت 

 صفاقص3080
22823535

ذكر12633214َٕرييحًد أيٍٍ

حً انُاظٕر تانت 

1210انقصرٌٍ 
22992867

أَثى08863390انصفاٌحًُْاء

طرٌق قريدة 

يركس ضحٌُٕ 
20986942

ذكر08895214انطرابهطًآيُت

طرٌق تَٕص كهى 

 يركس قدٔر 3,5
20821473

2013



االدارة انعايت نهذراساث انخكُىنىجٍت: انجايعت 

انًعهذ انعانً نهذراساث انخكُىنىجٍت بصفاقس: انًؤسست 

اإلجازة انخطبٍقٍت  فً حقٍُاث إدارة األعًال: انشهادة 

انهىجسخٍك وانُقم انذونً: االخخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى09249122انحًروًَأيٍُه

انصخٍرة صفاقس 

3050
23938619

أَثى08888393انبههىلأيًٍٍت

طرٌق انًهذٌت كهى 

3064 صفاقس 9
20870891

أَثى11017485شطىرورٌى

طرٌق حٍُىر كهى 

 انشٍحٍت 6,5
20270115

ركر08896016انهىزيهذي

طرٌق حىَس كهى 

 1 حً األَس 8,5
26735781

أَثى08893880انسٌذيصبرٌٍ

 2حً انبحري 

 يُطقت 807َهج 
74232171

أَثى11002807انفقًرباب

طرٌق انًهذٌت 

انعايرة صفاقس 
25467970

أَثى11014135غرسالويابخساو

طرٌق قريذة كهى 

 صفاقس 11
22794741

ركر08883155كًىٌيحًذ

طرٌق انعٍٍ كهى 

3012 صفاقس 5
53744887

أَثى11008365عًارَىال

َهج بٍ جبٍر33  

 ساقٍت انسٌج
23913036

أَثى11017461َجاحراٍَت

طرٌق حٍُىر كهى 

 صفاقس6,5
28377858

أَثى11016393انسًاويآيُت

طرٌق انسهطٍُت 

 زَقت 6كهى 
21442784

أَثى11011106انسغمايم

شارع جًال عبذ 

انُاصر ساقٍت 
26150155

2013



االدارة انعامت نهدراساث انتكىونوجٍت: انجامعت 

انمعهد انعانً نهدراساث انتكىونوجٍت بصفاقس: انمؤسست 

اإلجازة انتطبٍقٍت  فً تقىٍاث إدارة األعمال: انشهادة 

تقىٍاث انبٍع: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أوثى08896124انعٍاديأمم

طرٌق تىٍور كهم 

 سعد اهلل 4,5
28307865

أوثى08874572به عمرأمٍىت

طرٌق انمهدٌت كهم 

 مركس 7,5
23341606

أوثى11352320به وصراسماء

انهواتت بىسرث 

7011
22190734

ذكر08898314بىسعٍدعبد انرحمان

طرٌق األفران كهم 

 صفاقس1
27000247

أوثى12628327انحسىًحىان

انقباضت انمانٍت 

سبٍبت انقصرٌه 
96562936

ذكر11014064انحمرٌتًانبشٍر

طرٌق انمهدٌت كهم 

 صفاقس 4,5
28332357

أوثى08895164كمونأمٍرة

طرٌق سكرة كهم 

 صفاقس 4,5
21923512

أوثى08895469انمٍالديهاجر

طرٌق قرمدة 

مركس سحىون كهم 
24369327

2013



االداسح انعبيخ نهذساعبد انتكُىنىخٍخ: اندبيعخ 

انًعهذ انعبنً نهذساعبد انتكُىنىخٍخ ثصفبلظ: انًؤعغخ 

اإلخبصح انتطجٍمٍخ  فً تكُىنىخٍبد اإلعاليٍخ: انشهبدح 

شجكبد وانخذيبد اإلعاليٍخ : االختصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَثى08888066عجذ انهبدييشوح
طشٌك لبثظ كهى 

3083 صفبلظ 7
26778113

أَثى08881796عًٍذيَغشٌٍ
طشٌك يُضل 

 1,5شبكش كهى 
21399316

ركش11018359انجمهىطًيُتصش
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ5كهى 
21379391

أَثى08897716ثُعهًآيبل
 3080خجٍُبَخ 

صفبلظ عتىدٌى 
28292406

أَثى08896429ثُعبيشهٍفبء
شبسع طبسق ثٍ 

صٌبد حً انششٌف 
21710979

ركش08847256ثٍ حغبَخأٍَظ
حً انحذائك 

3002صفبلظ 
22057596

أَثى11016637اثٍ سختسثبة
24809034ثئش عهً صفبلظ

أَثى11015884ثُعجذ انًمصىداًٌبٌ
طشٌك عٍذي 

 2يخهىف انعبيشح 
25633683

ركش11011530ثٍ يحًذحغبو
حضق خجٍُبَخ 

3026صفبلظ 
40031334

أَثى09409529شعجبٌأيٍُخ
َهح اثٍ اندضاس 

انهدى انًهذٌخ 
27676774

أَثى08899003ششف انذٌٍيشوح
طشٌك انمبئذ يحًذ 

 5,5انطجهجً كهى 
20527009

ركش07184192انشهًيهذي
ثٍ عشوط يشوج 

 َهح حُجعم عذد 3
24296954

أَثى11019909شىشبٌدسح
طشٌك انغهطٍُخ 

 صفبلظ 4كهى 
25409042

ركش13417589دخهًعُبء
خشخٍظ يذٍٍَ 

1441
24091381

ركش11022788انًُصشفهًً
حضق خجٍُبَخ 

 صفبلظ3080
22850567

ركش08856401انفشٌخخَىس
طشٌك لشيذح كهى 

 يشكض انغاليً 5
21124746

ركش09403619انمعهٍشععٍذ
َهح ديشك اندى 

5160انًهذٌخ 
52959292

ركش08845735غشثبلفشاط
شبسع انشهذاء 

big ville  
26357597

ركش13429051انحدبوواصم
حىيخ انغىق َهح 

عجذ انحًٍذ 
27164087

أَثى11019484اعًبعٍماخالص
صفبلظ انهىصح 

3016
25337409

2013



ركش08890185انماللعالء انذٌٍ
حً انحجٍت حً 

انًُضِ يُضل عذد 
24086662

ركش08871322خهٍفعهًٍبٌ
طشٌك لبثظ كهى 

 2 حً انًعض 7
55701566

ركش11008270انعزاسصٌبد
طشٌك يُضل 

 1,5شبكش كهى 
20735708

أَثى11016871يشاديشوِ
طشٌك يحبسصح 

 َهح عهً 1,5كهى 
28816599

أَثى11016096انغٍبنخصجشٌٍ
طشٌك تٍُىس كهى 

 صفبلظ 4,5
29388153

أَثى09411336انغًٍٍأيبًَ
انعٍثخ يهىنش 

5114انًهذٌخ 
28113912



االداسح انعبيخ نهذساعبد انتكُىنىخٍخ: اندبيعخ 

انًعهذ انعبنً نهذساعبد انتكُىنىخٍخ ثصفبقظ: انًؤعغخ 

اإلخبصح انتطجٍقٍخ  فً تكُىنىخٍبد اإلعاليٍخ: انشهبدح 

األَظًخ انًسًىنخ واندىانخ: االختصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه 

اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، 

مىهجية بعث 

(...المؤسسات 

أَثى11017769ثٍ عبيشأيبًَ
طشٌق األفشاٌ كهى 

 صفبقظ4,5
20542806

أَثى08897767ثٍ عشةدٍَب
طشٌق انًًهذٌخ 

 صفبقظ 7كهى 
74216702

أَثى11014638ثىزىػعسش
ثئش عهً ثٍ خهٍفخ 

شبسع انسجٍت 
21417175

ركش11022778ثشٌكزغبو
أوالد ثىعًٍش 

خجٍُبَخ صفبقظ
24630670

ركش11001496االزًشنغعذ
ثئش عهً صفبقظ 

3000
28045820

ركش11016930انهىيًيسًذ
قشيذح ثىصٌبٌ كهى 

 صفبقظ 4,5
25153356

ركش07179309انفشٌخخفبسط
ثٍ عشوط 

وانٍبعًٍُبد 
23303059

ركش08851885انغضيأزًذ أيٍٍ
َهح عهً ث13ٍ  

 غزاهى عبقٍخ
55210002

أَثى08898496غشٌجًعهى
 أود 5صفبقظ 

3000
20313582

أَثى09313778انسبج عجذ اهللانهبو
قًبطخ كُذاس 

 عىعخ 4020
28880838

أَثى14215163خبثهًوعٍهه
عٍذي ثىصٌذ ثئش 

انسفً سزبل 
41616084

ركش08857030خششووأزًذ
 3050انصخٍشح 

صفبقظ
21549651

ركش04833465نقطبسييسًذ نؤي
َهح انقشَفم ز6ً  

 انهىاء انطهق
24088687

أَثى06572805انًغتٍغشيشوح
تطبوٌٍ سيبدح 

3286َكشٌف 
25593837

ركش11011734َدبذسايً
طشٌق انغهطٍُخ 

 زً انهبدي 5كهى 
20146868

ركش08899087انعًشييسًذ
طشٌق عكشح كهى 

 إقبيخ يهذي 2,5
22538067

ركش08899388عصًبٌٌبعٍٍ
طشٌق انًطبس كهى 

 صفبقظ2,5
28603003

ركش12624452عبٌسًسايً
َهح عجذ انقبدس58  

 انًكً زً انفتر
21682313

أَثى11009134انضواسيسٌى
طشٌق األفشاٌ كهى 

 150 َهح 1
53972031

2013



االداسج انعامح نهذساعاخ انتكىىنىجٍح: انجامعح 

انمعهذ انعانً نهذساعاخ انتكىىنىجٍح تصفالظ: انمؤعغح 

اإلجاصج انتطثٍمٍح  فً تكىىنىجٍاخ اإلعالمٍح: انشهادج 

تطىٌش أوظمح انمعهىماخ: االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، إوقليزية، )

مىهجية بعث 

(...المؤسسات 

أوثى08897466تىغشٌىحىان
طشٌك لاتظ كهم 

 حً انمعض عذد 7
22058001

ركش11017105تىهاللحهمً
طشٌك األفشان كهم 

 صفالظ 7,5
23715277

ركش08895388انعماػواصم
 3026انعمالشح 

حضق جثىٍاوح 
27764837

أوثى08883057انغىلحٍاج
طشٌك لاتظ كهم 

 صفالظ 19
21833024

أوثى14213907غىٍمًإٌمان
عٍذي تىصٌذ 

انغىق انجذٌذ 
23946463

ركش08899149انهمامًأمٍش
حً انثغاتٍه 

عماسج سوضح 
21553747

ركش13204669انحمشووًمحمذ انهادي
طشٌك لشمذج كهم 

 صفالظ11
27906055

ركش08838411خىفٍشٌىعف
طشٌك تىٍىس كهم 

3041 صفالظ 5
23685486

ركش08878668خىٍظخٍش انذٌه
طشٌك انمهذٌح كهم 

 وهج 2,5
21967746

أوثى11018881االشهةهاجش
طشٌك عٍذي 

 7مىصىس كهم 
21599142

أوثى11015909مشصوقأماوً
ساط انطىٌم 

انمحشط صفالظ 
22629085

ركش08894999انمششيتالل
طشٌك محاسصج 

 صفالظ 3,5كهم 
25648768

أوثى11009239انمزٌىبأمم
طشٌك األفشان كهم 

 صفالظ 4,5
22056660

ركش09963221صخاٌشيعانم
صفالظ حً 

3انثحشي 
26070036

ركش08871850عالمهأششف
حً انتضامه وهج 

أثٍىا انمحشط 
27526336

ركش09706013تىاتًعاطف
 ششلح 49ص ب 

2243تىصس 
27129869

ركش11019002انطشٌشٍهًأمٍه
عماسب صفالظ 

3030
21715825

أوثى08897961صغذانفاته
طشٌك انعٍه كهم 

 مشكض عهىنى 8,5
23799088
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االدارج العامح للدراطاخ الركىىلىجٍح: الجامعح 

المعهد العالً للدراطاخ الركىىلىجٍح تصفالض: المؤطظح 

اإلجاسج الرطثٍمٍح  فً هىدطح األطالٍة: الشهادج 

األطالٍة الغذائٍح: االخرصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ذكر )
العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أوثى13414139عاشىرمثزوكح
طزٌك لصز 

الجدٌد الثحٍزج تىً 
93427678

أوثى13405056العطىيراضٍح
40611066جلمح طٍدي تىسٌد

أوثى09423132تىعثاصحلٍمح
المحارسج الجىىتٍح 

هثٍزج المهدٌح
95592323

أوثى04924304تىمحمدوهال
شارع الحثٍة18  

 تىرلٍثح دوس
24690860

أوثى13427996تىعثٍداٌمان
ممهى الىصز أجٍم 

جزتح مدوٍه 
27458588

أوثى09706726تىعالقذهاوً
والٌح ذىسر 

معرمدٌح وفطح حً 
24625485

أوثى09419737تىلعزاصوفاء
الىشهح طٍدي 

علىان المهدٌح 
25410131

أوثى11013689الدتاتًتظمح
صفالض جثىٍاوح 

اللىسج دوار 
74896827

أوثى11015292الداهشوظزٌه
صفالض جثىٍاوح  

دوار اللىاذح 
40582130

أوثى11017812الظعٍديطٍزٌه
جثىٍاوح حشق 

 صفالض3026
23877998

أوثى11009156الشٌهرحاب
أوالد محمد 

الحىشح صفالض 

27779221-

27267041

أوثى08897290لىٌعحعثٍز
طزٌك ذىوض كلم 

 طالٍح الشٌد 6

20510215-

22666306

أوثى11018970الهىٌديصاتزٌه
أوالد طاهز 

 3010الحىشح 
23768841

أوثى13404852العزٌضعائشح
حً العزائضح 

عمزج طٍدي 
55470618

أوثى07434992المزسولًرودج
حً الثظاذٍه 

المىٍهلح ذىوض 
20145357

أوثى09965401طثاتًهادٌه
حً الظىق 

الزدٌف لفصح 
22336580

أوثى11014133الٍعمىتًمىجٍح
 9,5لزمدج كلم 

حً الحزٌح 
99600693

2013



االزارة انعايت نهسراضاث انخكُىنىخُت: اندايعت 

انًعهس انعانٍ نهسراضاث انخكُىنىخُت بصفاقص: انًؤضطت 

اإلخازة انخطبُقُت  فٍ هُسضت األضانُب: انشهازة 

األضانُب انكًُُائُت: االذخصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

أَث08876965ًعبُسةضُسة
طرَق حىَص كهى 

 زَقت انُداحاث 8
22507176

أَث11010255ًانعُازٌايُت
طرَق حُُىر 

3041صفاقص 
24317572

أَث08896389ًانبقهىطٍرحًت
طرَق حُُىر كهى 

 انشُحُت 5,5
22375606

أَث11015334ًبُعهٍضهاو
 3034انغرَبت 

صفاقص
29037769

شكر11016524بٍ عايرعالء
طرَق قابص كهى 

 زَقت اندايع 8,5
23493319

أَث11008989ًبٍ عًريروي
طرَق انًهسَت كهى 

3011 صفاقص 5
26428343

أَث08898836ًبٍ عًروضًُت
طرَق حىَص كهى 

 صفاقص 2,5
28150854

أَث08898937ًبٍ خًاعتهبت
انقائس ايحًس كهى 

 صفاقص6,5
24787710

أَث07188560ًبٍ نطُفيحًس عهٍ
حٍ ضبرونص 

انًسَُت اندسَسة 
24421524

أَث11016513ًبٍ يحًساضًاء
 3034انغرَبت 

صفاقص
26380964

أَث08883234ًبُبركاثفائسة
طرَق انًطار كهى 

 يركس قُراط 6
20457387

شكر08858735بىعصُسةرايٍ
طرَق انطهطُُت 

 صفاقص 6كهى 
22423694

أَث11001717ًبىقشتيرَى
طرَق حُُىر كهى 

 صفاقص 6,5
21058473

أَث11017565ًبىزَسوفاء
طرَق انًهسَت 

ضاقُت انسائر كهى 
24162019

أَث11001439ًشقُرأيم
َهح انقسش يُسل 

 انًحرش 3عسز 
95259623

أَث11016114ًاندًمضحر
طرَق قريسة كهى 

 عٍُ شُد 2
20078082

أَث08881354ًاندًُمزَُت
صبُح انصرُرة 

3073صفاقص 
24694669

أَث08897552ًانفرفاخَرخص
طرَق انعٍُ كهى 

 صفاقص5
21886123

أَث08892074ًانفُسرٌيروة
َهح انًُدٍ ضهُى 

 10 عسز 45زَقت 
28001556

أَث08890604ًغربالذسَدت
طرَق قريسة كهى 

 صفاقص 5,5
ـــــــــــــــ
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أَث08868914ًانغضباٌحُاٌ
انحشُشُت اندُىبُت 

انغرَبت صفاقص 
23011599

أَث06553919ًانغرابٍبهقُص
طرَق يُسل 

شاكر صفاقص
25794920

أَث11014971ًانحشُشتاياٍَ
طرَق قريسة كهى 

3022 صفاقص 6
21081411

أَث08897935ًانحشُشتفاطًت
طرَق انًحارزة 

 صفاقص 2كهى 
55855293

أَث08874789ًبهحاج صانحضُسش
23602839انصرُرة صفاقص

شكر11022454انحبُبيحًس
طرَق يُسل 

 3شاكر كهى 
21608669

أَث14216347ًعُطاوٌأيُه
 9112انفائض 

ضُسٌ بىزَس
94168697

أَث11019833ًاندراَتأيُُت
طرَق قريسة كهى 

 يركس 7,5
20475777

أَث11018854ًاندًمضحً
طرَق حُُىر كهى 

 انشُحُت 7
22610953

أَث11019323ًاندًماًَاٌ
طرَق حُُىر كهى 

 انشُحُت 7
22610953

أَث11007600ًانقاللرَحاَت
طرَق انطهطُُت 

 صفاقص 8كهى 
21377804

أَث11014183ًانقطًطٍُُأَص
طرَق انًحارزة 

 صفاقص3كهى 
23709322

أَث11017879ًانكُالٍَنًُاء
انًسرضت االعسازَت 

 3050بانصرُرة 
50984788

أَث11018358ًانهىاحٍيًُ
طرَق انًهسَت كهى 

 ضاقُت انسائر 7
20911281

شكر11018296وانٍهُثى
طرَق يُسل 

 3,5شاكر كهى 
58345045

أَث11014400ًانرقُقيطُعت
َهح اإلياو ضحُىٌ 

ضاقُت انسَج 
25592582

أَث08898225ًانطُانترًَه
طرَق قابص كهى 

3052 صفاقص 4
74675138

أَث11018143ًانطرابهطٍشًُاء
طرَق انًطار كهى 

 أياو كهُت 4,5
23187287

أَث11016580ًانطرابهطٍيروي
طرَق يُسل 

 4شاكر كهى 
52806176

أَث11017263ًانخرَكٍذهىز
طرَق قريسة كهى 

 صفاقص 1,5
21268870

أَث13213556ًانسعبٍانفه
حٍ انسهىر 

بانساراث قابص 
23915270

أَث08894900ًانسَاٍَيهكت
طرَق حُُىر كهى 

 صفاقص 2,5
21027222



االظاؼح اٌعبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٕىٌىخُخ: اٌدبِعخ 

اٌّعهع اٌعبٌٍ ٌٍعؼاقبد اٌزىٕىٌىخُخ ثظفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزطجُمُخ  فٍ  اٌهٕعقخ اٌّعُٔخ: اٌشهبظح 

اٌجٕبء: االضزظبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

غوؽ11016241عجع اهللفؽزبد
اٌسشُشُٕخ 

اٌدٕىثُخ طؽَك 
23267144

غوؽ08881911عجع اٌهبظٌِعؿ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ 2,5
21924067

غوؽ08880742عجع االوٌعبطف
طؽَك لبثف وٍُ 

 1214 طُٕخ 9
22930866

غوؽ08895821عجُعِبٌه
ٔهح غؽح خىاْ 

قبلُخ اٌؿَذ 
24308264

أٔث09249702ًعبشىؼٌقعبظ
25623435قُعٌ ثىؾَع

أٔث11018251ًاٌمُؽاططبثؽَٓ
زٍ اٌسعائك 

 3080خجُٕبٔخ 
24142329

غوؽ08859312عّبؼعجع اٌدًٍُ
طؽَك اٌّهعَخ وٍُ 

 وعُٕش طفبلف 4
24367563

غوؽ11018329عّبؼعؿٍِ
طؽَك اٌعُٓ وٍُ 

 طفبلف 6,5
21000927

ّّبؼطبؼق غوؽ08887040ع
قبلُخ اٌؿَذ 

طفبلف
27784801

غوؽ11017680اٌعُبظٌزكبَ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 شبؼع فؽزبد 6
21147759

غوؽ11017741اٌعُبظٌعّؽ
طؽَك ِٕؿي 

 3,5شبوؽ وٍُ 
24320901

أٔث11018148ًاٌجمٍىطٍقّبذ
طؽَك األفؽاْ وٍُ 

3003 طفبلف 2
23246544

غوؽ11009688ثؽن اهللأشؽف
ؾٔمخ عُٓ ثٓ 

قٍُّخ قبلُخ اٌعاَؽ 
21862298

غوؽ09403369ثُىعزّعٌ
ٔهح اٌّعؽٌ 

لظىؼ اٌكبف 
25028414

أٔث11018819ًاٌجعوٌأٔظبؼ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ اٌكالٍِ 5
20657008

غوؽ11006151ثٍسبج قععأزّع
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 اٌعىاثع 12
24177317

غوؽ08881267ثٍعحأوؽَ
طؽَك رُٕىؼ وٍُ 

3004 طفبلف 3
22364018

غوؽ09418464ثٓ عّبؼرىفُك
ثىِؽظاـ اٌّهعَخ 

5125
92835678

غوؽ09016368ثٓ عّبؼوٌُع
ٔهح ِٕؿي36  

 ثىؼلُجخ اٌىؽَ
71975878

غوؽ11015211ثٓ عّؽأزّع
ؾٔمخ عُٓ ثٓ 

 14قٍُّخ ععظ 
23249143
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غوؽ04931749ثٕجٍغُثقؽاج
ظوؾ اٌشؽلٍ ظوؾ 

4215لجٍٍ 
28458962

غوؽ08894390ثٓ ِطٍىفِسّع
قبلُخ اٌؿَذ 

شبؼع ِطزبؼ 
24354106

غوؽ11010762ثٓ ِطٍىفطجؽٌ
طؽَك رىٔف وٍُ 

 قبلُخ اٌؿَذ 6,5
23862002

غوؽ08859060ثٓ ِٕظىؼاٌُبـ
طؽَك زجبٔخ وٍُ 

  طفبلف 4,5
25629607

أٔث11005251ًثٓ رٍٍٍُآِبٍٔ
طؽَك لبثف  وٍُ 

 زٍ طُٕخ ِٕؿي 9
22914949

غوؽ08896120ثٓ غؽـ اهللطالذ اٌعَٓ
طؽَك رُٕىؼ وٍُ 

3041 طفبلف 9
22439416

غوؽ14201253ثىعاللٍِسّع اٌطبهؽ
اٌسُٕخ أوالظ زفىؾ 

قُعٌ ثىؾَع 
20754209

غوؽ08855907ثىهاليفؽاـ
طؽَك األفؽاْ وٍُ 

 ٔهح األًِ 7,5
20752821

أٔث08883976ًثىخٍجبْؼِؿٌ
طؽَك اٌعُٓ وٍُ 

3042 طفبلف 5
20981912

غوؽ08895582ثىخٍجبْؾَبظ
طؽَك اٌعُٓ وٍُ 

 طفبلف4,5
21196268

غوؽ08842485ثىخٍجبْضبٌع
طؽَك اٌمبئع ِسّع 

 شبؼع 4,5وٍُ 
22035419

غوؽ08861456ثىؼاوٌِدعٌ
طؽَك ِٕؿي 

 ٔهح 6شبوؽ وٍُ 
20149240

غوؽ11015505اٌشعؽٌأشؽف
طؽَك اٌكٍطُٕخ 

 طفبلف 4,5وٍُ 
52525261

غوؽ08893293شٍفىذِطٍض
واظٌ اٌؽضبَ 

اٌشّبٌُخ ثئؽ ٌٍ 
25970520

غوؽ09418781اٌشبثٍأٔىؼ
ؾؼظح قُعٌ 

عٍىاْ اٌّهعَخ 
23503673

أٔث08894022ًشُص ؼوزهِهً
طؽَك رىٔف 

قبلُخ اٌؿَذ 
26825137

غوؽ09395751شؽَسخؼثُع
شبؼع اٌجُئخ 

ٍِىٌش اٌّهعَخ 
52955592

أٔث11014255ًظِكإَّبْ
طؽَك لؽِعح  وٍُ 

 طفبلف7,5
22158055

غوؽ06893819اٌعٔعأخقفُبْ
ٔهح خّبي عجع 

إٌبطؽ ؾؼِعَٓ 
25355582

غوؽ11017363ظؼثبيعبطف
شبؼع اٌهبظٌ 

شبوؽ اٌىاظ 
50405001

أٔث11000695ًظؼثبيِؽوح
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 شبؼع اإلِبَ 7,5
21452765

أٔث08896933ًغَبةٔىاي
اٌسشبٔخ اٌّسؽـ 

طفبلف
27038616

غوؽ08885071اٌػَتقُّؽ
طجُر اٌظطُؽح 

3050طفبلف 
25090408

غوؽ11013318ظؼَؽحأزّع
ِىؽؼ شبؼع259  

 اٌسؽَخ قبلُخ
20951201

غوؽ09400741اٌمؽَعِؽواْ
ٔهح األًِ ؼخُش 

اٌّهعَخ
21342741

غوؽ08854777اٌكبفٍزكبْ
طؽَك اٌكٍطُٕخ 

 ِؽوؿ ثٓ 4وٍُ 
20738179

غوؽ08876681اٌفطفبشأزّع
َ شبؼع289  

 اٌسؽَخ قبلُخ
26077875

غوؽ08894496اٌفبٌرظالي
طؽَك اٌكٍطُٕخ 

 طفبلف 3,5وٍُ 
22564783



أٔث08898546ًاٌفمٍأِبٍٔ
طؽَك رىٔف وٍُ 

 ثىعظُعح 4
20517525

غوؽ11013305اٌفؽَبٍٔثالي
قبلُخ اٌؿَذ ؾٔمخ 

 3021اٌجمٍىطٍ 
23435670

غوؽ08896711اٌفمٍأَّٓ
طؽَك ِٕؿي 

 2,5شبوؽ وٍُ 
22720040

غوؽ11020609اٌفؽَطخِسّع
طؽَك رىٔف وٍُ 

 ِؽوؿ 4,5
25626328

غوؽ11016579غٍٍُخ ثؽوُخٔبظَخ
طؽَك اٌّطبؼ وٍُ 

 زٍ اٌجسؽٌ 4,5
25707644

غوؽ11020199غؽغىؼٌِسّع
طؽَك لبثف وٍُ 

 زٍ إٌظؽ 6
20538390

غوؽ11016340غؽَجٍغكبْ
ٔهح اث79ٓ  

 اٌشجبط قبلُخ
21487088

غوؽ09401867لؽَٓؼَبع
 )والَخ اٌّهعَخ 

ِعزّعَخ لظىؼ 
21030669

غوؽ08897233اٌسّبٍِأَىة
طؽَك ِٕؿي 

 2,5شبوؽ وٍُ 
ـــــــــــــــــ

غوؽ08892504زّؿحأزّع
طؽَك اٌعُٓ وٍُ 

 شبؼع خّبي 5,5
22583103

أٔث11019999ًزؽؾ اهللاَّبْ
طؽَك قىؽح وٍُ 

 طفبلف4
74278606

غوؽ09420163اٌسؿلٍؼالٍ
ٔهح قُعٌ عجع 

اٌؽزّبْ لظىؼ 
24598085

غوؽ11011165اٌسجُتفؽاـ
قبلُخ اٌؿَذ ؾٔمخ 

اٌسجُت طفبلف 
21173185

غوؽ11021184هعَعؼأشؽف
لؽلٕخ  طفبلف 

3035
26553222

غوؽ08875258اثٓ عّؽِٕعُ
 3040ثئؽ عٍٍ 

3000طفبلف 
25830660

أٔث11020316ًاٌدىحِؽَُ
طؽَك قُعٌ 

 4,5ِٕظىؼ وٍُ 
22263734

غوؽ11003608اٌدؿَؽٌشبظٌ
طؽَك رىٔف وٍُ 

 وٍُ ؾٔمخ 2,5
20618213

غوؽ08898142اٌدؽثٍعٍٍ
طؽَك لبثف وٍُ 

 طُٕخ 5,5
28005372

غوؽ08892966وبٔىْؾَبظ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

3062 طفبلف 3
21983137

غوؽ08898975اٌىشىأَىة
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ وّىْ 6
26151824

غوؽ08857969لطبطخفبضً
طؽَك اٌّهعَخ وٍُ 

 لظبص ثىعٍٍ 8
24620949

أٔث08895334ًاٌطؽاطِؽوي
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 طفبلف7
20534094

غوؽ08883570ضّبضُؾَبظ
طؽَك األفؽاْ وٍُ 

3093 طفبلف 6
20039285

غوؽ08867523ضؽَفشأزّع
طؽَك اٌّهعَخ وٍُ 

 ِؽوؿ وعُٕش 4
22354862

أٔث08896098ًوؽَشبْٔهبي
لؽِعح ِؽوؿ 

 7قسٕىْ وٍُ 
52962165

غوؽ09139440األؾؼقأزّع
زٍ اٌسجُت 

3050طفبلف 
22612025

غوؽ08832228ٌٕعحوٌُع
شبؼع إٌّدٍ 

قٍُُ ِعضً ٌٕعح 
22667419

أٔث08898904ًاٌٍىارٍإِٓخ
طؽَك اٌّهعَخ وٍُ 

 لظبص 7,5
53727027



غوؽ11004336اٌٍىارٍفؽاـ
طؽَك اٌكٍطُٕخ 

 طفبلف 6,5وٍُ 
25392149

غوؽ11017347اٌٍىارٍؼضىاْ
شبؼع فؽزبد 

زشبظ عّبؼح 
24289382

غوؽ11016401اٌٍىارٍَبقُٓ
طؽَك اٌكٍطُٕخ 

 طفبلف 6وٍُ 
23191387

غوؽ08876366اٌّعبٌحأقبِخ
طؽَك رىٔف وٍُ 

 طفبلف8,5
21589586

غوؽ09395118ِجؽونأزّع أقبِخ
شبؼع اٌسجُت21  

 ثبِؽ لظىؼ
23360989

أٔث11004524ًؾؼوقِهب
طؽَك عمبؼة وٍُ 

 ثمؽة ظاؼ 2
25627789

أٔث08881288ًِالنأِبٍٔ
طؽَك األفؽاْ 

 ععظ 155ٔهح 
22987332

غوؽ11019860ِبٔعٍِٕػؼ
عُثخ اٌشالَب 

اٌّسؽـ طفبلف
27555641

غوؽ08882517ِكعىظأَّٓ
طؽَك لبثف وٍُ 

 زٍ طُٕخ 9
28234638

غوؽ08896815اٌّدعوةِسّع
طؽَك رُٕىؼ وٍُ 

 ؾٔمخ 3,5
23124350

غوؽ11019812اٌّدعوةِسّع اٌهبظٌ
قُعٌ ِٕظىؼ وٍُ 

 طفبلف6
74386495

غوؽ08832482اٌُّالظٌِسّع أُِٓ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ قسٕىْ 7
55357309

غوؽ08876761اٌّىىؼعّؽ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

3012 طفبلف 9
22235823

غوؽ08883157ِعًٍعجع اهلل
طؽَك ِٕؿي 

 5,5شبوؽ وٍُ 
22330896

غوؽ08899293اٌؽلُكأزّع
ٔفطخ اٌشفبؼ 

اٌّسؽـ طفبلف 
26297256

أٔث08896308ًاٌؽلُكأًِ
طؽَك اٌّهعَخ وٍُ 

 ِؽوؿ ضُؽَخ 5,5
24504415

غوؽ08811260ؼِضبْزكبَ
طؽَك رىٔف وٍُ 

 قُعٌ طبٌر 16
23769503

غوؽ11017688قسٕىْأزّع
طؽَك  لؽِعح وٍُ 

 ٔهح اٌعٍُ ِؽوؿ 6
93552506

غوؽ11004301قسٕىِْسّع
طؽَك رُٕىؼ وٍُ 

 طفبلف7,5
23701715

غوؽ11000452اٌكالٍِأشؽف
طؽَك األفؽاْ وٍُ 

 طفبلف 5,5
52375693

غوؽ11016594اٌكجىعٍثالي
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 زٍ اٌسؽَخ 9
20154347

غوؽ08861029اٌكالٍِِدعٌ
قبلُخ اٌؿَذ ٔهح 

عّؽ اثٓ اٌططبة 
26412975

غوؽ11012106اٌكُبٌهغكبْ
طؽَك االفؽاْ وٍُ 

 طفبلف 4,5
21442937

غوؽ08897078اٌكُبٌخطبؼق
ٔهح اٌظجبغ60ُٓ  

3001طفبلف 
23079623

غوؽ09244960قٍُّبٍٔؼِؿٌ
797428730طؽَك لبثف وٍُ 

غوؽ09377812اٌطىَجٍؼَبع
ٔهح ثُؽ2َ  

 اٌزىٔكٍ ؼخُش
22022211

أٔث09485165ًاٌطؽاثٍكٍأُِؽح
لؽَش اٌىاظٌ 

ِدبؾ اٌجبة ثبخخ 
26410995

أٔث11011160ًاٌطؽاثٍكٍثكّخ
قبلُخ اٌؿَذ 

شبؼع ِطزبؼ 
74853405



غوؽ08872387اٌطؽَمٍثالي
ٔهح طبؼق اثٓ 

ؾَبظ قبلُخ اٌؿَذ 
23068346

غوؽ08899998اٌزؽوٍِسّع ثعؼ
ٔهح إٌّدٍ قٍُُ 

 طفبلف 10ععظ 
29001556

غوؽ11008658وٌهبفؽاـ
ٔهح ِسّع عٍٍ 

 317اٌسبٍِ  
21837262

غوؽ08897390ؾاَعؾَبظ
زٍ اٌهٕبء ثئؽ 

عٍٍ طفبلف 
24653060

أٔث11010749ًؾَبِْؽوي
طؽَك األفؽاْ وٍُ 

3093 طفبلف 5
21889589

غوؽ11018064اٌؿغًأزّع
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 ؾٔمخ عجع 2
23129433

غوؽ08892232اٌؿواؼٌِسّع ؾَبظ
طؽَك لؽِعح وٍُ 

 اٌسجُت ثبِؽ 4
25345279

أٔث11005161ًاٌؿواؼٌَكؽي
طؽَك رُٕىؼ وٍُ 

 طفبلف3,5

26756048-

20823241



االدارح انعبيخ نهدراضبد انزكُىنىجٍخ: انجبيعخ 

انًعهد انعبنً نهدراضبد انزكُىنىجٍخ ثظفبلص: انًؤضطخ 

اإلجبزح انزطجٍمٍخ  فً  انهُدضخ انًدٍَخ: انشهبدح 

أشغبل عبيخ: االخزظبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ذكر11020387عجد انججبراضبيخ
طرٌك انعٍٍ كهى 

 يركس ثٍ حهًٍخ 6
22423391

أَثى11017756انعبثدييعبنً
طرٌك يُسل 

 1,5شبكر كهى 
24124009

ذكر08883747انعكرودزٌبد
طرٌك األفراٌ كهى 

3093 طفبلص 7
25132913

ذكر11003629انجههىلفبرش
شبرع انحرٌخ 

ضبلٍخ انسٌذ 
24927241

ذكر04820051انجههىلضٍف اهلل
 عدد 4808َهج 

 حً انسهىر 13
20711110

ذكر08886167انجكبريهٍكم
طرٌك لريدح كهى 

 طفبلص1,5
22368601

ذكر11012258ثبنُىرحطبو اندٌٍ
عمبرة حً 

 2انشعبشعخ 
26696048

ذكر07437991ثىعسٌسطه
طرٌك يُسل 

 2,5شبكر كهى 
20642806

ذكر08897036ثىشعبنخيحًد
طرٌك لريدح كهى 

 طفبلص3,5
25291798

ذكر08839875ثىخرٌضأًٌٍ
طرٌك يُسل 

 3شبكر كهى 
26699212

ذكر08874147ثىكثٍرعالء اندٌٍ
ضىالً انًحجىة 

انزراكخ عمبرة 
24654218

ذكر11003987ثىزٌدأحًد
طرٌك انًطبر كهى 

 انحبجت 9
22101408

ذكر14206780شٍحبويحًدي
انطكجخ انرلبة 

ضٍدي ثىزٌد 
25039124

أَثى08892973دحًبٌراٍَخ
انًحرش َهج اثٍ 

انجسار طفبلص 
25552709

ذكر08858204ادرٌصعهً
طرٌك انًهدٌخ كهى 

 طفبلص 7,5
21279770

أَثى08882146انكبيمأنفخ
طرٌك رىَص كهى 

 عُد انزبجر 2,5
50986565

ذكر11015489انعشأضبيخ
طرٌك انًهدٌخ كهى 

 يركس كعٍُش 4
21514786

ذكر08853803انغرثًأشرف
طرٌك انعٍٍ كهى 

 شبرع انجٍئخ 6
22868842

ذكر11012250انغرثًانزٍجبًَ
طرٌك ضكرح كهى 

3006 طفبلص 4
20150119

أَثى11023759غىيخضحر
طرٌك انًطبر كهى 

 طفبلص5
23881153

2013



أَثى08858376حًىدحوفى
طرٌك انًحبرزح 

 عًبرح 0,5كهى 
23282111

ذكر11015298هًبًَهٍكم
طرٌك ضكرح كهى 

 حً انطعبدح 4
25850460

ذكر09245121جًبنًفبئس
فبئض ضٍدي 

9112ثىزٌد 
26725228

ذكر09244613لبدريغٍالٌ
انرلبة ضٍدي 

7170ثىزٌد 
ــــــــــــــ

ذكر09232290لروييرواٌ
ورغخ ثئر انحفً 

ضٍدي ثىزٌد
40138809

ذكر08873004انكشىأحًد
طرٌك األفراٌ 

يكزت ثرٌد يركس 
22423391

ذكر08856412خجىررفعذ
طرٌك ضٍدي 

 8يُظىر كهى 
20929889

أَثى11015329خهٍفضبرح
انعطبٌب لرلُخ 

 طفبلص3035
21569795

ذكر08876537انمجًثالل
طرٌك األفراٌ كهى 

3093 طفبلص 7
20605338

ذكر11016941انهىارًوائم
طرٌك انًهدٌخ كهى 

 يركس حشبد 2,5
28270692

أَثى11019754يُظىريأيم
َهج غبَب عًبرح 

ضهًى شمخ عدد 
24442289

ذكر08897766انًظًىديأيٍٍ
طرٌك انًهدٌخ كهى 

 لظبص 3,5
23835634

ذكر14207833يشًَجٍم
انًش انًكُبضً 

ضٍدي ثىزٌد 
40031032

ذكر09418428انًُبعًعًبد
ضٍدي زٌد 

انطىاضً انًهدٌخ 
29041761

ذكر08825045يىضىوضٍى
24258525ــــــــــــ

ذكر11013829َجبحًيحًد انًُزظر
طرٌك انًطبر كهى 

 انحبجت 9
52372062

أَثى08899613طبدقإًٌبٌ
طرٌك انطهطٍُخ 

 طفبلص4,5كهى 
20916130

ذكر08881275انطاليًعًر
طرٌك لريدح كهى 

 طفبلص 2,5
22410666

ذكر08882845انطىضًيحًد
طرٌك انطهطٍُخ 

 طفبلص 9كهى 
25136826

ذكر11019745انزىَطًحًدي
طرٌك رىَص كهى 

 2 حً األَص 10
23956165

أَثى11015400انطراثهطًَهبل
 3حً انجحري 

 عدد 2243َهج 
20313357

ذكر08811619انطراثهطًضهٍى
طرٌك انطهطٍُخ 

 طفبلص 4,5كهى 
21466641

أَثى12615264ٌحٍبويَبهد
ــــــــــــــاندغرح انمظرٌٍ

ذكر08889550أًٌٍزٌبٌ
 3026حجبَخ 

3026طفبلص 
26113405



االدارج انعايح نهذراضاخ انتكُٕنٕخٛح: اندايعح 

انًعٓذ انعانٙ نهذراضاخ انتكُٕنٕخٛح تصفالص: انًؤضطح 

اإلخازج انتطثٛمٛح  فٙ  انُٓذضح انًٛكاَٛكٛح: انشٓادج 

انثُاء انًعذَٙ:  االختصاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي
عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

ركر11003880عثذ انكافٙعًر
طرٚك لريذج كهى 

 صفالص7,5
20105553

ركر08888902عرٔشيحًذ أًٍٚ
طرٚك لاتص كهى 

  انًعس صفالص 8
50721091

ركر11020564عسٚسفراش
طرٚك األفراٌ كهى 

3003 صفالص 2
21105108

ركر11000940تٍ عًارضهٛى
 3حي البحري 

 دار 2137نهج 
55025568

ركر08824351تٍ عًريحطٍ
طرٚك ضكرج كهى 

 صفالص 3,5
22276427

ركر11001791تٍ يطعٕديحًذ
طرٚك يُسل 

 6شاكر كهى 
22848376

ركر08893610تُصانحأحًذ عثذ انرحٛى
طرٚك لريذج كهى 

 صفالص 13
26386242

ركر13206786تٍ نطٛفخانذ
حٙ انُٓاء شمح 

 لاتص3عذد 
21694868

ركر11019096تٕشحًٛحيحًذ
طرٚك تَٕص كهى 

 زَمح انثطاج 3
22825902

ركر11003009انشعر٘حًسج
طرٚك انًطار كهى 

 صفالص 2,5
21162993

ركر08843965انشرٚفاحًذ صثر٘
طرٚك لاتص كهى 

 عًارج انشرٚف 1
21489611

ركر08895362انشرٚفيحًذ
طرٚك لاتص كهى 

 زَمح انعاليح 7,5
24516698

ركر08890824ضٛفٙآيُح
طرٚك لاتص كهى 

 271 عذد 9
74289529

ركر11020976انعكريٙحًسج
انعداَمح خثُٛاَح 

3086صفالص 
27937377

ركر11013968فرحاخحطاو
حٙ انحذائك َٓح 

يٕضٗ عًارج 
20407189

ركر11001145انفمٙيحًذ فًٓٙ
حٙ انحثٛة 

3052صفالص 
21770777

ركر11020526انفتٕ٘يٓذ٘
طرٚك انًطار كهى 

3068 صفالص 6
22599020

ركر11011288انغرتٙانٛاش
طرٚك انًطار كهى 

 صفالص2,5
23898995

أَث11018766ٗلرصاٌيرٖٔ
َٓح انشفار 

انًحرش صفالص
52548345

ركر11020113لٛذارجيُتصر
طرٚك انًٓذٚح كهى 

 يركس انحطاب 7
24344941

2013



أَث11016381ٗانحشٛشحايًٛح
طرٚك انطهطُٛح 

 صفالص 12كهى 
52737822

ركر11016864حًسجٔضٛى
طرٚك لريذج 

 5,5تٕزٚاٌ كهى 
21493864

ركر08882947انُٓتاتٙيحًذ حطٍ
طرٚك تُٕٛر كهى 

 انشٛحٛح 6
24151605

ركر08898760انُٓتاتٙطاْر
طرٚك لاتص كهى 

 صفالص 8,5
21102257

ركر11014336انطٕٚمحطاو
صفالص انعايرج 

أٔالد ضانى 
27358700

ركر08889079كًٌٕطارق
طرٚك لريذج كهى 

3012 صفالص 9
24808018

ركر08898209كًٌٕزتٛر
طرٚك انطهطُٛح 

 زَمح تٍ 4كهى 
20404641

ركر11017035انكرا٘يرٖٔ
طرٚك انطهطُٛح 

  صفالص 7كهى 
24197832

ركر08856682انكشَٕٕر انذٍٚ
صفالص حٙ 

3064انرٔضح 
24786216

ركر08862047لراخحيحًذ
طرٚك انعٍٛ كهى 

 يركس تٍ 6,5
26077835

أَث11014071ٗكرٚشاٌَطرٍٚ
طرٚك يُسل 

 4شاكر كهى 
20591964

ركر08895608انهٕاتٙزاْر
طرٚك لريذج كهى 

 صفالص 0,5
21179172

ركر08861899يطعٕدتٕرأ٘
طرٚك انًٓذٚح كهى 

 عًارج 0,5
24902138

ركر08883943انًشٛرلٙيحًذ
انغٛة انحُشح 

 صفالص3010
23977048

أَث11019837ٗيحرزعثهّ
 يارش 2شارع 

 290 عذد 1934
21512581

ركر09410885انًكشرَاظى
َٓح تٍ عاشٕر 

انشاتح انًٓذٚح 
20487911

ركر08838163َاصر٘اتراْٛى
طرٚك لريذج كهى 

 صفالص9
20272017

ركر08898373َصر٘رايٙ
طرٚك انطهطُٛح 

 صفالص9كهى 
23218826

ركر11015875انُٛفريحًذ
حٙ انسٚتَٕح َٓح 

رلادج عًارج عذد 
20657050

ركر11012340صانحضالو
اندرٔانح 

انصخٛرج صفالص 
27517844

ركر08895002ضٕٚطٙرايٙ
حٙ انحثٛة انًُسِ 

 126يُسل عذد 
25063246

أَث08839879ٗطاطٙاًٚاٌ
طرٚك ضكرج كهى 

 حٙ انرٔضح 4
23323412

ركر08857968انتَٕطٙأحًذ عًر
صفالص طرٚك 

3044انًٓذٚح 
25638334

ركر08796349انطراتهطٙعهٙ
طرٚك يُسل 

 7شاكر كهى 
22439533

ركر08835906انطراتهطْٙاد٘
طرٚك ضٛذ٘ 

 4,5يُصٕر كهى 
22463197

أَث11014072ٗزٚاٌيرٔج
طرٚك يُسل 

 6شاكر كهى 
24351448



االداسج انعايح نهذساعاخ انركُىنىجيح: انجايعح 

انًعهذ انعاني نهذساعاخ انركُىنىجيح تظفالظ: انًؤعغح 

اإلجاصج انرطثيميح  في  انهُذعح انًيكاَيكيح: انشهادج 

انثُاء وانظُاعح انًيكاَيكيح:  االخرظاص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

يزكش11018345عثاطأحًذ
طشيك انعيٍ كهى 

 طفالظ 6
24121787

يزكش08858592عثذ يىالِيحًذ
طشيك ذىَظ كهى 

 َهج انحثية 4,5
23733237

يزكش08899216عثذيىالِليظ
حي الزيتونة 

 1 عدد 58عمارة 
20613346

يزكش08882708انعمشتياششف
طشيك يحاسصج 

 حي 4,5كهى 
28500580

يؤَث11014261انعايذيصيُة
َهج يحًذ انجًم 

 لشيذج 89عذد 
22892518

يؤَث11009745عهىنىيشيى
طشيك انغهطُيح 

 طفالظ 4,5كهى 
74870701

يؤَث08883578انعياديفاطًح
طشيك لشيذج كهى 

 طفالظ 8,5
ــــــــــــــــ

يزكش11017169تٍ انثايعًش
طشيك انعيٍ كهى 

 انضَمح انكحهح 7
23612201

يزكش08892139تُحًيذجاعايح
طشيك انعيٍ كهى 

 طفالظ 6
27463404

يزكش08887858تٍ سيضاٌشىلي
حي انحذائك 

 شمح F10عًاسج 
21454716

يؤَث08896573تٍ جذيذيحصيُة
طشيك األفشاٌ كهى 

 طفالظ7,5
20405425

يؤَث11015147تىعضيضهُاء
طشيك يُضل 

 3,5شاكش كهى 
27523238

يؤَث08872430تىصيذسوَذ
طشيك انًهذيح كهى 

 عُذ انحالق 3
22588725

يزكش11021747شعثاٌيحًذ سياع
انًذسعح اإلعذاديح 

حي األَظ عاليح 
50988087

يزكش08895926شهغىأحًذ
طشيك عكشج كهى 

 طفالظ 2,5
21916157

يزكش08895817شميشسايي
حي انًعاطش 

انًحشط طفالظ
21330596

يزكش08897498دحًاٌيحًذ
حي انرضايٍ َهج 

يذسيذ انًحشط 
22447184

يزكش11019046ريثيايهاب
 3حي انثحشي 

 51يُضل عذد 
21805586

يزكش11017432انغضثاٌهالل
انظخيشج طفالظ 

3050
25840827

يزكش07699224غشيثييخهض
طشيك لشيذج 

طفالظ
22370526

2013



يزكش11017302انحاج طيةيُرظش
طشيك انغهطُيح 

 صَمح 6كهى 
23540166

يزكش11014728انحكيىيحًذ
طشيك عيذي 

 7يُظىس كهى 
23790798

يزكش08845811حايذيعالء
طشيك انًهذيح كهى 

 لظاص 2,5
22011456

يزكش11012351انحظائشييخهض
طشيك لشيذج كهى 

3003 طفالظ 1
21333339

يزكش08877119اتٍ انثايانحثية
طشيك ذىَظ كهى 

 واد انمشوي 9
22162169

يزكش11017245جهيمأياَي
طشيك لاتظ كهى 

 صَمح ييالد 8
21079963

يزكش08853305كًىٌعثذ انعضيض
طشيك ذُيىس كهى 

 يشكض ععذ 4,5
74437522

يزكش08850599كًىٌفاسط
شاسع يجيذج 

تىنيهح عًاسج 
22841515

يزكش08893806كًىٌيحًىد
طشيك انعيٍ كهى 

 طفالظ 3,5
53577721

يزكش11009637كًىٌيحًذ
طشيك انعيٍ كهى 

3010 طفالظ 2
20659572

يؤَث08899582كًىٌَغشيٍ
طشيك األفشاٌ كهى 

 طفالظ8
74657926

يزكش11009813كاَىٌطفىاٌ
طشيك انعيٍ كهى 

 يشكض تٍ 5,5
24268081

يزكش08894570انكشاييحًذ أييٍ
طشيك انًحاسصج 

 إلايح عهيى 3كهى 
96706090

يزكش08870561لظذ اهللاحًذ
انجىاودج انحُشح 

3043طفالظ 
26428291

يزكش08899793خشاسووائم
طشيك عيذي 

 5يُظىس كهى 
20822666

يزكش11014486خًاخىيحًذ
طشيك انعيٍ كهى 

 طفالظ 5,5
26295697

يؤَث08879746خهيفياعالو
طشيك لاتظ صَمح 

 8ييالد كهى 
26359157

يزكش11013304انمثيعًش
طشيك ذىَظ كهى 

 َهج انحكيى اتٍ 7
21198819

يزكش08835149انمطيعًش
طشيك عيذي 

يُظىس كهى 
20172821

يؤَث11014074كشيشاٌيشيى
طشيك يُضل 

 5,5شاكش كهى 
24361367

يؤَث11015561كشيشاٌَىسص
طشيك يُضل 

 5,5شاكش كهى 
26617385

يزكش08899385األحًشحغاو
طشيك انًطاس كهى 

 عًاسج انُغيى 4,5
25053487

يؤَث11009461يمُيعفاف
انذساجي عثذ 

انجهيم يمُي 
20615651

يزكش11016846انًظًىدييجذي
شاسع فشحاخ 

 644حشاد عذد 
23865192

يزكش09416877انًكششاَىس
َهج عيذي عثذ اهلل 

انشاتح انًهذيح 
24948384

يؤَث11009460انغًاويعىعٍ
شاسع غشج جىاٌ 

عاليح انضيد 
24098254

يزكش08896307انرشيكييحًذ اييٍ
عاليح انضيد كهى 

3011 طفالظ 7
21031062

يزكش08847693انضياَييحًذ
صَمح انجًم واد 

انمشاوج عاليح 
29234671



االدارة انعبمت نهذراطبث انخكىىنىجيت: انجبمعت 

انمعهذ انعبني نهذراطبث انخكىىنىجيت بصفبلض: انمؤطظت 

اإلجبسة انخطبيميت  في انهىذطت انميكبويكيت: انشهبدة 

انخكييف انصىبعي: االخخصبص 

اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي 

(أوثى/ذكر )

العىىان الشخصي

عىىان 

البريد 

اإللكترووي

رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

إوقليزية، مىهجية 

بعث المؤسسات 

...)

مذكز08876770عبذ انكبفيأحمذ
طزيك لزمذة كهم 

3012 صفبلض 6
21812334

مؤوث11016537بىفجزيتوصبل
طزيك انمحبرسة 

 حي 4كهم  
27389731

مذكز08877708بىفزحبثببشيز
طزيك انمهذيت  

 لصبص 8كهم 
26234511

مذكز08895972به حظيهفىسي
طزيك لزمذة كهم 

 مزكش 2,5
23091301

مذكز11015185بظببصحظبن
طزيك طيذي 

 6مىصىر كهم 
24429150

مذكز11011727انبزادعيفزاص
طزيك حىيىر كهم 

 سومت انجمم 7,5
27696856

مذكز08898486شطىرومحمذ عهي
وهج عزفبث عذد 

 طبليت انذائز 2
20959887

مؤوث11016756دمكطزور
طزيك انمطبر كهم 

 حي بئز انحهى 3
23176719

مذكز08877093فزحبثفهمي
طزيك طيذي 

 8,5مىصىر كهم 
23617047

مؤوث11018136انفميمهكت
طزيك طيذي 

 6,5مىصىر كهم 
54000844

مؤوث11007966انحبميطهيز
 3حي انبحزي 

صفبلض وهج 
25119612

مذكز11019664حمشةمهذي
طزيك انمهذيت كهم 

 لصبص بىعهي 8
21776409

مذكز11014845لبطممهذي
طزيك انمبئذ محمذ 

 صفبلض 1,5كهم 
22591079

مذكز11017728انمشىريوهبل
طزيك طيذي 

 5,5مىصىر كهم 
25443685

مذكز08858851انماللأحمذ أميه
وهج انهذي22  

 انظعيذي صفبلض
21624613

مذكز11000173انكشىمحمذ عهي
طزيك مىشل 

 8شبكز كهم 
25444543

مذكز09422045انخميزيمحمذ عهي
انخمبرة لصىر 

انظبف انمهذيت 
24948956

مذكز08866814انمبيفبروق
شبرع انهبدي 

شبكز طبليت انشيج 
23432089

مذكز08894062انمطيأميه
صفبلض طزيك 

لزمذة مزكش 
22429937

مذكز11000943انىحيشي انزليكأحمذ
طزيك مىشل 

 3شبكز كهم 
20965775

2013



االداسج انعايح نهذساعاخ انركُىنىخٍح: اندايعح 

انًعهذ انعانً نهذساعاخ انركُىنىخٍح تصفالظ: انًؤعغح 

اإلخاصج انرطثٍمٍح  فً  انهُذعح انًٍكاٍَكٍح: انؾهادج 

انصٍاَح انصُاعٍح:  االخرصاؿ 

 اللقباالسم
رقم بطاقة 

التعريف الىطىية

الىىع 

االجتماعي
العىىان الشخصي

عىىان البريد 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالمية، )

يزكش08894911عثاطأعايح
طشٌك يُضل 

 6,5ؽاكش كهى 
20460700

يزكش08853465انعدًًأحًذ
طريق منسل 

 2,5شاكر كلم 
22466617

يزكش11000309انعدًًٌاعٍٍ
طريق المهدية 

ساقية الداير زنقة 
23456709

يزكش13408945عًٍشجيحًذ
طريق الميناء 

جرجيس مدنين 
27719734

يزكش11017758انعٍاديحغاو
طشٌك لشيذج كهى 

 َهح يانك 6,5
20791306

يزكش08895709عضعىصيعًشاٌ
طشٌك لشيذج كهى 

 عىق انغٍاساخ 9
23967405

يزكش08853363انثههىليانك
عالٍح انضٌد صَمح 

تٍ حًادو ؽاسع 
23922984

يزكش11016664انثههىليحًذ عهً
طشٌك ذىَظ كهى 

3021 صفالظ 9
28860373

يزكش11018840تانحاجيهذي
َهح اندضائش 

عًاسج لىتعح 
20111787

يزكش09963924تُحًذاعايح
لفصح انًطاس 

2151
22197505

يزكش08889846انثُضسذًحهًً
طشٌك لاتظ كهى 

 حً انًعض 7
26481893

يزكش08892858تىعهًفاخش
يىسٌح انؾفاس 

انًحشط صفالظ 
20554841

يزكش08873623تىعضٌضأؽشف
طشٌك يُضل 

 4ؽاكش كهى 
26223715

21869706ـــــــــــــيزكش08880374تىخزٌشَضال

يزكش11010993ؽعثاٌأعايح
طشٌك يُضل 

 6ؽاكش كهى 
25292555

يزكش08882736ؽعثاٌتالل
 7ذٍُىس كهى 

3041صفالظ 
20200623

يزكش08883325انؾعشييحًذ
طشٌك  انعٍٍ كهى 

3042 صفالظ 8
50685053

يزكش08877781انؾعشيوفً
َهح يخراس22  

  انضٌادي صفالظ
24209905

يزكش08888149ؽهغافععٍذ
انشيهح لشلُح 

3070صفالظ 
20006739

يزكش11006973انؾاوػعٍف انذٌٍ
 3010انحُؾح 

صفالظ
27395482

يزكش08889453ؽٍخ سوحهَضاس
طشٌك انًهذٌح كهى 

 لصاؿ 3,5
23304164

يزكش11016389انؾشيٍطًاؽشف
طشٌك انًهذٌح كهى 

 صفالظ 4,5
23861475

2013



يزكش08884112ؽٍثىبيحًذ َدٍة
طشٌك عكشج كهى 

 حً األَظ 2
24422739

يزكش09400846ؽىؽاٌأٍَظ
َهح اإلياو4  

 عحُىٌ اندى
23239293

يزكش11017133داودعهً
طشٌك انًهذٌح كهى 

 ؽاسع 9,5
20526360

يزكش11014414روٌةيحًىد أٍَظ
حً األَظ طشٌك 

 9ذىَظ كهى 
20092862

يزكش08890287انعٍاؽًيحًذ
انًذسعح  

اإلترذائٍح تشأط 
20272114

يزكش11019193انعؼيحًذ
طشٌك لشيذج كهى 

 يشكض عحُىٌ 7
25988461

يزكش08899303انُىسييُرصش
طشٌك انًهذٌح كهى 

 انثذاسَح 17
21439805

يزكش11020545انفشٌححأٍَظ
لشلُح صفالظ 

3070
24777937

يزكش11014678انغضثاٌحغٍٍ
انحؾٍؾٍُح 

اندُىتٍح طشٌك 
26479530

يزكش08895478لشاخحيحًذ عهً
 1تىدسٌاس 

صفالظ
25828880

يزكش11006472انمًشيوخذي
أوالد تىعهً 

لشلُح صفالظ 
21749879

يزكش11014701لٍذاسجغغاٌ
طشٌك انًهذٌح كهى 

 يشكض انحطاب 7
20552302

يؤَث08867302انحاج لاعىعىاس
طشٌك انماٌذ يحًذ 

 6انطثهثً كهى 
22971982

يزكش11013510انحاج عاعًأؽشف
طشٌك يُضل 

 6ؽاكش كهى 
20158953

يزكش11018218حًذاٌحغاو
طشٌك عٍذي 

 4,5يُصىس كهى 
25849822

يزكش08897504حىاطيحًذ سٌاض
ؽاسع تاعرىس 

 انًحشط 3060
74692601

يزكش11018221هشاتًوائم
طشٌك انًهذٌح كهى 

 يشكض كعٍُؼ 4
50760552

يزكش11014581هًاًَعفٍاٌ
طشٌك عٍذي 

 4يُصىس كهى 
25145884

يزكش08896602حغًٍُخانذ
طشٌك يُضل 

 4,5ؽاكش كهى 
23079652

يزكش08896101اندشتًعايش
طشٌك انماٌذ يحًذ 

صفالظ
25413998

يزكش11018507خهٍمسيضي
َهح انؾفاس 

انًحشط صفالظ 
24092984

يزكش11020212خٍش اهللعهً
طشٌك لاتظ كهى 

 صَمح اندايع 8,5
20572949

يزكش08887580انخشاطتالل
طشٌك انعٍٍ كهى 

 صفالظ 7,5
21894206

يزكش14209080خضشغغاٌ
ؽاسع اندضائش 

صفالظ
21792329

يزكش08890662انخىدييحًذ
طشٌك انًطاس كهى 

 حً انُىس 4,5
97533129

يزكش08890776انكغٍثًهٍثى
طشٌك ذىَظ كهى 

3041 صفالظ 9
95876703

يزكش08861788انًغشاويوعٍى
طشٌك انماٌذ يحًذ 

 َهح 1,5كهى 
24165688

يزكش11017935يعهىعاطف
طشٌك لشيذج كهى 

3012 صفالظ 8
26382792



يزكش08857415انُفاذًأيٍش
طشٌك عٍذي 

 7يُصىس كهى 
25832636

يزكش08867780َصشيعفٍاٌ
انًحشط صفالظ 

3060
22878650

يزكش11018389انشاضىيسٌاض
انشواضً انحُؾح 

3010صفالظ 
24189296

يزكش11011423ععذاوياحًذ
انغعادي طشٌك 

 19انًهذٌح كهى 
20144201

يزكش08878270انصٍادييهشاٌ
طشٌك انغهطٍُح 

 صفالظ 7كهى 
25414838

صذٌك
انطشاتهغً 

انغشٌاًَ
يزكش08896823

طشٌك لشيذج كهى 

 صَمح 1,5
20191394

يزكش11001067انصغٍشعايً
طشٌك عٍذي 

 0,5يُصىس كهى 
24216490

يزكش11023240انراخىسيتالل
انغٍة انحُؾح 

3010صفالظ 
21430846

يزكش08859361انطشاتهغًعًش
طشٌك لاتظ كهى 

 2 حً طٍُح 9
26686443

يزكش11016890انطشٌمًاألصهش
طشٌك ذٍُىس كهى 

 عُذ سؤوف 6,5
21795672

يزكش11015790صكشيعثذ اندهٍم
طشٌك انًهذٌح كهى 

 عالٍح انذائش 6,5
22463489

يزكش08870407انضواسيهاًَ
طشٌك انًطاس كهى 

 صفالظ 1,5
25666361

يزكش11002128انضواسييحًذ
طشٌك ذٍُىس كهى 

 انؾٍحٍح 6,5
22404092



مذكز11001231محمىديطىطه
طزيك لببض كهم 

 حي انمعش 7
27740240

مذكز08881660انمصفبرفبيش
طزيك حىوض 

مزكش بىعصيذة 
22221673

مذكز11019378انظالميطهيم
طزيك حىوض كهم 

 صفبلض3,5
23983955

مؤوث11014716انصىيعيأميزة
بىثذي مىشل 

  3014شبكز 
24801876

مذكز11008656سيبنهبوي
طزيك األفزان كهم 

3093 صفبلض 5
23162099

مذكز08881744سكزيمعش
طزيك انعيه كهم 

 صفبلض 5,5
21374699

مذكز08889702سريميصبزيه
طزيك طيذي 

 4مىصىر كهم 
24809334




