
  :قائمات الطلبة املتخرجني باملؤسسة للسنة اجلامعية احلالية

  

 :اإلجازة التطبيقية •

 :السنة الثالثة إلكترونيك صناعي -
 

رقم بطاقة   اللقب  اإلسم  ر/ع

  التعريف الوطنية

  رقم اهلاتف  العنوان

قبلي  4200اجلديدة   04916440  عباس  إسالم   01   

1200حي الزهور القصرين  ج ليبيا 31  09097043  العبيدي  جمدي    02  24643473 

ابراهيم عمارة حي حسناوي دقاش توزر   09700860  عمارة  حممد  03

2260 
 

6072 أسامة بن زياد زريق 82  13207470  بقنا  يوسف  04  75392659 

 93861999  صفاقس3040واد الرخام بئر علي   08882053  بن عمار  حممد  05

6020 بن حسونة القصر ج حممود  05948984  بن محادي  سهام  06  21559517 

3040بئر علي صفاقس   08876177  بن محد  لطفي   07  94528881 

3217السعادة تطاوين   06568850  بن صاحل  سعد  08  24741815 

4117اجلرف متاست   09114472  بوعبيد  زياد  09  22257263 

ج االدرسة سيدي عبد الظاهر شنين   13206202  بوقلية  خالد  10

6041قابس   
 

4200قبلي   04926530  شعباين  نصر  11   

التاجرأبولبابة نورويسني شارع احلبيب   08859742  شتاوي  عبد الناظر  12

  الصخرية3050بورقيبة 

21123351 

6030 منزل احلبيب 2رايل عدد   05926711  الدباغي  املربوك  13  24850722 

   قبلي4223فطناسة سوق االحد   04925650  دخيل  خالد  14

9150فرجان الفروتة سيدي بوزيد   09233148  الطيب  اهر جو  15  21538695 

 92364449  املزونة سيدي بوزيد9143برج الكرمة   09214956  غامني  سهري  16

الرفراف السوق اجلديدة سيدي بوزيد   09242706  كارمي  منذر   17

9121 
96300871 



4135ة املنطقة الثالثة املثالية أجيم جرب  09127244  خنشوش  فيصل  18  24476042 

 مدنني الشمالية 2طريق قابس كلم   05945730  بوبكر  لزهر   19

4100 
24087831 

6042العكاريت املطوية قابس   05929496  منصر  منيار  20   

6020 شارع احلبيب بورقيبة احلامة 26  05946356  نائلي  يوسف  21  95931121 

    06568692  رمضاين  أمين  22

    04923935  زرق  ألفة  23

    05941974  صبيح  هيكل  24

4236بوعبد اهللا سوق االحد قبلي   04913286  صميدة  منذر  25   

بيع املابس اجلاهزة ج بشري حممود   05941136  صويدي  مىن  26

  احلامة6020

23296495 

9150فرجان املزونة سيدي بوزيد   09248932  طاهر  فاطمة  27  20343721 

3050ب الصخرية ذمحادة سيدي مهـ  08816000  ثوير  زياد  28  21672026 

6044بين زلطن مطماطة اجلديدة   05932158  زمزمي  حسني  29  95240372 

6041 قابس 13ب .ص  05931151  علي  رائد  30  23109254 

 98956700 شارع ابن زيدون تطاوين  06558942  عسل  خولة  31

وين تطا3200شارع مسعود منشاوي   06564161  بن عطية  نادية   32  20664061 

4155الثالث قاللة جربة   08645030  بن عمر  أمين  33   

4261زعفران دوز قبلي   04921220  بنمصباح  رمي  34  21429280 

 6072ج مصعب بن عمري زريق 4  05944730  بنمربوك  نضال  35  20139578 

 ج اجلزائر حي االمان احملمدية بن 14  07165743  دغبوجي  ماهر  36

1145عروس   

20094663 

 الرملية سيدي بوزيد 1مدرسة أوالد ظاهر  09214495  ظاهري  أمين   37

9142 
21098783 

6052رف ذأوالد ضو و  05925765  ضاوي  دليلة  38   

6031شارع أمحد عبد امللك بومشة   05945975  محزة  ليلى  39  96989678 

امساعيل احلالق طريق قفصة أم العرائس   08872561  عيساوي  بالل  40

2110 
95096021 



 قابس 47ج الصحايب سيدي بولبابة عدد  05934483  كادي  عالء الدين  41

6012 
23133225 

4236بوعبداهللا سوق االحد قبلي   04906418  حممودي  بسام  42  22835647 

 24653986  مدنني4110بين خداش طريق مدنني   13404345  املؤذن  سيدة  43

 حي فطومة 22وسى عددج عبداهللا بن م  13403530  عوين  ياسني  44

2000بورقيبة باردو   

21682416 

2139العيايشة بلخري قفصة   06231589  راشد  عبد الوهاب  45  23719061 

6051ج االمام سحنون النحال قابس   13200143  سامل  حممد  46  22216054 

6044حي االزدهار مطماطة اجلديدة   05949727  الترهوين  حممد  47  26353405 

التاجر بلقاسم الزموري اىل جعفر التركي   09133384  ركيالت  جعفر  48

  مدنني4110بين خداش 

94959992 

 
 
 
 
 
 
 

 


