
  :قائمات الطلبة املتخرجني باملؤسسة للسنة اجلامعية احلالية

  

 :اإلجازة التطبيقية •

 :السنة الثالثة صيانة صناعية -
 

رقم بطاقة   اللقب  اإلسم  ر/ع

  التعريف الوطنية

  رقم اهلاتف  العنوان

  25146122  6021شارع الطيب الـمهريي غنوش   05945941  عباس  حممد  01

   6020  23646616ج عقبة بن نافع الـحامة 7  13208525  عقويب  أسامة    02

    6020ج عبد امللك بن مروان احلامة   05919493  عجمين  أنور   03

ج أبوبكر الصديق شط السالم قابس   13202978  العجاري  االسعد  04

6061  
  

    20692661ج امحد خريالدين فوشانة بن عروس   07173286  العبديل  عمر   05

  97149247  6021 مارس غنوش 2شارع   05921559  عمارة  حممد  06

    6042العكاريت املطوية قابس   05925951  العماري  سامح   07

  75861304  3200 تطاوين 62ب .ص  06554532  عسل  روضة   08

    3251قصر املرابطني غمراسن تطاوين   06562010  العايب  منري  09

  92434877  4264لي غيدمة الشمالية الفوار قب  04924416  باحلاج علي   فضيل  10

  99727264  4234حي النور القلعة دوز   04924579  بن عبد القادر  عفاف   11

    7150حي فرحات حشاد تاجروين   08092714  بن علي  نصر الدين   12

  23279955  3040بئر علي بن خليفة   08871299  بن عمارة  ناظم   13

  94250858  1154بطوم أوالد جاب اهللا عني ال  00998080  بن احلاج عمار  أنيس   14

الشركة التونسية للكهرباء والغاز ج   04910333  بن مجعة  عبد اجلبار   15

  ابوالقاسم الشايب 

96775197  

  20648719  4156غيزن جربة   09142038  بن مجعة  وجدي   16

  94318982  4234حي النور القلعة دوز   04926103  بن مربوك  صباح   17



ية الصحراوية عبد اهللا ذعند صانع االحـ  04924801  بن عبد اهللا  أمحد   18

  4260بالطيف سوق دوز 
  

  40062562  4232تنبيب قبلي   04923986  بن عون  يا سني   19

  99942252   صفاقس3050نوال اجلديدة الصخرية   08837145  بن حسني  رياض  20

 التاجر البشري 3شارع حممد اجلديدي عدد  04912462  بن عثمان  فوزي  21

  4215ز الشرقية دوز بن عثمان دو

94237207  

    6061شارع النخيل شط السالم قابس   05921614  بالصيد  حامت  22

 تقسيم حي الفتح الثالث القصرين 6  12609807  بو عالقي  مالك  23

1200  
40257424  

مكتبة األهرام حي الشرائحة مدنني   13405317  بوزبيدة  مروان  24

4100  
93867368  

  24864064  3036لعامرة صفاقس ا  08875720  بريك  ناجح  25

مطماطة القدمية شارع احلبيب بورقيبة   05920616  شعبان  رضوان   26

6070  
  

  95635365  4117اجلرف   09144381  شندول  نزيهة   27

  20192926  4191 افريل سيدي خملوف مدنني 9  09140153  شليب  خمتار  28

 الشارع 8ق عند السيد امحد الزواوي حال  13405032  شالدي  مربوكة   29

  4160الرئيسي بن قردان 

24562990  

  20413619  6020 احلامة 4ج حممد علي عدد  08882301  دربال  مروان   30

    9115السعيدة الشمالية   09239539  ذيايب  حممد  31

 7بريد عمرة القدمية طريق اجلرف كلم  13406938  الشويرف  حممد  32

   4100مدنني 

96958036  

   6010  21884756ج احلبيب ثامر املطوية 15  05941810  الشريف  زياد   33

  21154657  6021 جانفي قابس 18شارع   05944766  الباجي  مروان  34

  40209582  2081حي شاكر برج الطويل اريانة   07411751  العبيدي  طارق   35

اوالد جاب اهللا عني البطوم الناظور زغوان   00997991  الدبوسي  بسام   36

1154  
23901782  

  22877590  4200غليسية قبلي   04924059  القديري  جهاد  37

  96775239  4231بشري سوق االحد قبلي   04907731  املربوك  حممد  38

  20843980  4223فطناسة سوق االحد قبلي   05949924  امليداسي  سناء  39



  94450577  6052امليدة الطلحة   05945684  املسمى  نبيل   40

  99913860   4110كتبة النجاح بين خداش مدنني م  09147374  اليحياوي  خدجية   41

  20580246   3050صبيح الصخرية   08835527  الزمهويل  فرج   42

  94910572  3200شارع الطيب املهريي تطاوين   06568478  قمعون  يوسف  43

 طريق بن قردان مدنني 2حي النسيم   09121729  قديري  عصام   44

   4100اجلنوبية 

95569629  

  20720152  6020 احلامة 16ب .ص  13206031  غيلويف  أنس  45

  23874173   3220حي الرصفة غمراسن   06563433  قديدي  منري  46

صاحل راشد مكتب بريد سيدي ابولبابة   05928894  هشوم  حممد   47

6012   
  

    6072ج حممد املعلول   05917670  حاجي  حممد   48

    بس قا2 مارس حي الزهور 20ج   05942101  حيدر  فارس  49

  92361837   مجنة قبلي  4214ج بغداد 4  04918700  حنني  أنيس   50

  95360062  4124هشام محادي جرجيس   13400244  اجلبو  مروان  51

    4236بوعبد اهللا سوق االحد قبلي   04925589  جالب  فهمي  52

 قصيبة املديوين 2ج ابن طفيل حي الناظور  06910269  قاسم  علي   53

5031  
26128980  

ج االمام اخلطيب طريق بين خداش مدنني  09119381 خرشويف ياسني  54

4100 
23832156 

شارع الشهداء عند التاجر هادي ججنة  06554121 كاسوك فاطمة  55

3200طريق زمور تطاوين   

75860882 

 94280545  مدنني4100 13406128 خالد ضحى  56

نامي املؤانسة جرجيس عند الصباح عبد  09106151 كريدان شهر الدين  57  23506616 

عند فاضل لبيض املستشفى اجلهوي بن  13408628 لبيض هدى  58

4160قردان   

20061897 

4230قبلي سوق االحد جزيرة الوحيشي  04919977 الوحيشي أنور 59  20777601 

6061حومة دار مامي شط السالم  05938686 مامي هاجر 60  23467018 

 94519412  صفاقس3050بو سعيد الصخرية  08875362 مسعود وليد 61

6034تشني مطماطة قابس  13204591 مسعودي منذر 62   



4145سدويكش جربة  08633312 ماهية عفيف 63   

6022املوازير الـمدوي قابس  05895425 ميزوري معز 64  97858167 

  26056224ج الطاهر عاشور قبلي  04917654 مقداد فاطمة  65

ج صالح الدين االيويب الدبدابة احلامة  05938212 منصر صحيب 66

6020 
 

 1ب .حممد الفيتوري مسلم السوحيل ص 13405002 مسلم إبتسام 67
4173 

24608218 

 6001ج الكاهية قابس 72 05944955 عثمان محزة 68  23927858 

6041ج حليمة السعدية شنين قابس  05916716 ونيسي حممد 69  21957720 

6021شارع احلبيب بورقيبة  05920892 رجب زكريا 70  97163611 

   غنوش6021شارع ابوالقاسم الشايب  05945276 سقة مروى 71

6021 مارس قابس 2شارع  05941158 سقة حممد 72   

6021 املطوية قابس 27.ب.ص 05928682 مسري صادق 73  75370792 

9122الفتح الشمالية عطرية االحالم حي  08594032 سعودي نضال  74  96047113 

 6020 بشيمة القلب 6092ب .ص 05928119 سبيطة عبد اللطيف 75

 احلامة
 

3073صبيح صحريي صفاقس  08860118 سالم عبد املنعم 76  23143568 

 53096110  2245 اهللا نفطة حي االصيل بن فرج 09702199 سين تيسري 77
23587941 

1216صرين العيون الق 12610448 صويدي مربوك  78  96271183 

مدرسة ابن اهليثم االبتدائية طريق راس  1340825 طاهر مروان 79

4160 مدنني 3ب . ص1اجلدير كلم   

26667244 

 24076067  تطاوين  3200ج احلمامات 21 06562953 ترب نزيهة  80

 اوت 13عند التاجر امحد بن عمران ج  05934176 عدوين معز 81

6020مة القصر احلا  

21812188 

4030أوالد بالليل قربيط الغربية النفيضة  08491529 باشا وجدي  82  95965928 

6045زمرتن مارث قابس  13205385 بن حممد حمسن 83   

4131الدار غوية حسي عمر مدنني  09149470 بوقربة يوسف  84  94816241 

س احلامة قاب6092بشيمة القلب  05929445 دردوري رفيق  85  96709268 



6033 قابس 151 عدد 4حي االمل  05915387 دخيل نادر 86  21000572 

الزاقوية الغربية سيدي خملوف مدنني  13400583 الذيب عماد 87

4181 
 

4100مدنني الثابرة طريق فطاريت  09116971 الغول هشام 88   

4135أجيم جربة  09120904 اجلويلي حممد 89  25289312 

قلزر االسعد 90 9151يتصل بالسيد صاحل لزرق الفوين  09231808   23658075 

3293الرقبة تطاوين  06562910 الوحيشي معز 91  24643325 

6027 احلامة 15بوعطوش عدد  05942703 ميالد عادل 92   

3245عمادة الكمبوت رمادة تطاوين  06566963 ناجح كمال  93  25081867 

3212محر تطاوين البئر األ 06562285 حيياوي أمني 94  26715744 

 
 

 


