
  :قائمات الطلبة املتخرجني باملؤسسة للسنة اجلامعية احلالية

   

 :السنة الثانية ماجستري مهين  •

 :املنظومات التحكم يف املنظومات الكهربائية -
 

رقم بطاقة   اللقب  اإلسم  ر/ع

  التعريف الوطنية

  رقم اهلاتف  العنوان

    حي املزيرعة املتلوي قفصة  06198054  بن صاحل  حافظ  01

  25339433  2111الفيض القصر قفصة   06231826  نشريياهل  نضال   02

        الساملي   كمال   03

        مصدق  شعيب   04

        مجين  مكرم  05

  21907129   صفاقس3050القنيطرة الصخرية   05931827  محدي  عائشة   06

    4260املدرسة االبتدائية الكربى بدوز   04917002  بن عبد الرحيم  يجة   07

     40584649ج بريوت حي االزدهار توزر10  09700285  مهيسي  سناء   08

        الزمزمي  بشرى   09

    أحواز نصراهللا القريوان  07679230  عفلي  حممد ناصر  10

        الزديري  نزار   11

        كثريي  فتحي  12

        راحبي  كمال  13

  20015059   صفاقس3050السواين الصخرية   08840148  بن حممود  أمين   14

  25093546  6062بنغيلوف احلامة   05938812  يلويفغ  عبد احلليم   15

  6000  22175417ج ابن ماجد املدينة قابس   05938784  حممودي  رامي   16

    حي الزياتني فريانة القصرين  09067161  برهومي  فتحية  17

  92516471   قبلي 4242ج مكناسي جنعورة 10  04918416  محادي  قطر الندى  18



    6030منزل احلبيب الغربية   05902944  شاكري  عبد الكرمي  19

        التليلي  روضة   20

  23497858  2130حي الكائنة املتلوي   06230049  قامسي  عائشة   21

    98984161ج الغضابنية الزهور القصرين  09071871  علوي  أمساء   22

    راع سيدي بوزيدذالـ  09224939  فتيين  هدى   23

    حي املروج القصر قفصة  06236462  بورافه  أماين  24

  6010ج الصيد بن ابراهيم 21  05939621  حترية  خدجية  25

  املطوية قابس

21974007  

حي القمودي الشارف مدنني اجلنوبية   08617240  قمودي  منال   26

  مدنني 
  

شارع حممد اخلامس مطماطة اجلديدة   05938932  عبد الالوي  منال  27

   قابس6044

96874171  

        اويالض  صفاء  28

  6011ج التغيري حي ابن خلدون 27  05912698  احلمروين  هيثم  29

  قابس
  

        التليلي  نسيم   30

        بوقنة  أمنة   31

        بن رجب  ذكرى  32

  21622200  حي الزهور بئر علي صفاقس  06236314  حاج لطيف  هيفاء  33

        عون  مباركة   34

        منصوري  حليمة   35

        أمحدي  نادية  36

 63ب عدد .العقيلة قفصة اجلنوبية ص  06241634  عياشي  رقة  37

  2100قفصة 

94154446  

        نوح  عبد املطلب  38

 16شقة عدد " د"حي االنس عمارة   09213378  عيادي  صاحلة  39

  6000قابس 

94503925  

 6052 منزل احلبيب 02وايل عدد   05928813  دباغي  جنات  40

  قابس

94587455  



 تطاوين 91شارع احلبيب بورقيبة عدد   06557789  الفقيه  نزيهة   41

3200  
93348693  

 9124قرية اخلرشف منزل بوزيان   06096707  محدي  توزر  42

  سيدي بوزيد

96688725  

        صماري  اليامنة   43

  98283898  9173الرقاب سيدي بوزيد   06095238  برهومي  عبد احلميد  44

        خضري  ياسني  45

  99855428  6026ابن رشيق الزارات مارث ج   05923203  قوارص  فتحي  46

        كريد  حممد  47

        منسي  ثروة  48

        سامل  غادة  49

  

  
 


