
  :قائمات الطلبة املتخرجني باملؤسسة للسنة اجلامعية احلالية

   

 :السنة الثانية ماجستري مهين  •

 :صيانة املنظومات الصناعية  -
 

رقم بطاقة   اللقب  اإلسم  ر/ع

  التعريف الوطنية

  رقم اهلاتف  العنوان

  94768334  9171لسودة سيدي بوزيد   09202106  جداورية  عامر   01

احلوامد العقلة سيدي بوزيد الشرقية   09212242  محدي  أنيس    02

9033  
97519541  

املدرسة االبتدائية بالزوارع املكناسي   06084029  الزايري  سامح   03

9140  
94682014  

  96303124  9171مركز بريد لسودة سيدي بوزيد   09212825  حجالوي  سامي   04

  99105340  واحة القصر قفصة  06223183  سويدان  رمزي  05

 امحد بوجزة حي السرور عند التاجر  06217258  بورقعة  زايد  06

  2123قفصة 

21511127  

  22265670   قابس6061ج االهرام شط السالم   05913721  شعريات  حممد   07

  97755692  5140السواسي املهدية   09371121  حاج هاين  خالد   08

  75489658  4231بشري سوق االحد قبلي   04903507  شيخة  ساسية   09

  40303168   قابس6031حي التحرير بومشة   05924474  خالد  ناءه  10

االدارة اجلهوية للوكالة الفنية للنقل   06232279  حسناوي  حذامي  11

  2800الربي بقفصة 

24615691  

شارع البيئة طريق توزر قفصة قرب   06241460  تاج  أمل  12

  2100مغازة الفردوس 

27191571  

ر عثمان بن صاحل مربوك عند التاج  06213170  سوري  أمحد   13

  2100شارع علي البلهوان قفصة 

96105106  

 احلامة 50ج الطاهر احلداد عدد   05927965  سحريي  سهام  14

6020  
94128967  

    مطماطة اجلديدة  05921769  كيال  لزهر   15

مغازة أبوالضياف سليماين احلواش فريانة   09072927  هرماسي  رامي  16

  1242القصرين 

22352039  

  21194998  2100 حي النور قفصة 1215ب .ص  06217142  شوية  إميان  17

 1صيدلية الشاكري طريق تطاوين كلم   09124457  اهلادي  عفاف  18

  4100مدنني الشمالية 

99855356  



    حي القوافل سيدي بوزيد   09222562  عمري  ياسني  19

  23947226  2210دار الشباب طريق احلامة توزر   08373000  عباس  حممد  20

        بن محد  منري  21

    6033 قابس 3 حي االمل 28  05932124  التريكي  أسامة  22

     6010ج مصطفى خريف املطوية 12  05938877  بن عبد اهللا  أمحد   23

زاوية سيدي محد ميعادي نفطة توزر   08371322  زروق  رائد   24

2240  
24384411  

  25598392  2130حي الشباب املتلوي   06222620  رضواين  أنيس  25

 قفصة 1قرب مدرسة حي السرور   06232092  الصغري  فوزي  26

2100  
22591503  

  96633932   قفصة2170حي الشباب املظيلة   06218663  هنشريي  ماجدة  27

شارع سيدي العريب ج النخيل العبالة   06217182  موسى  إيناس   28

  2100قفصة 

22614753  

  94909579   تطاوين3261راسن قصر احلدادة غم  06553460  خرشاين  طارق  29

  96601499  6020 احلامة 15بوعطوش عدد   05942334  سعيدي  وسيم   30

        عثمان  فوزي  31

الرقوبة طريق تونس ج تزركة قفصة   06238671  قحقوح  كرمي  32

  2169القصر 

20667399  

  2143  25576871ج بالل بن رباح الدوايل قفصة   06225829  الداب  مىن  33

مالمي القيصانة شارع املنتزه منزل عدد   08371198  الصويف  سنية  34

  2200 توزر 30

95498712  

  96619641  1200 القصرين 402ب .ص  08222998  نصري  عادل بن حسن  35

ج حسني عبد الوهاب نظوم قصيبة   06891037  قدرية  فارس  36

  5031املدوين املنستري 

21751062  

 2060اوية العرب دقاش سبع ابار ز  08367981  مهذب  كمال   37

  توزر عند التاجر العابد

96970309  

  95789875  4110الفجيج بين خداش   09119040  اليحياوي  حسني   38

        عباس  حممد  39

    4216العوينة دوز قبلي   04908643  بن محد  منري  40

عبد القادر خرشاين تاجر غمراسن   06560305  خرشاين  هيفاء   41

3220  
20636554  

    ج املنفلوطي مدنني اجلنوبية  09105792  مصباحي  بسام  42

  97935818  6020 احلامة 2حي االمل   05904131  اليحياوي  أمحد  43



    6030 حي املسك قابس 248  05856062  عبد الرحيم  عمران   44

شارع صالح الدين االيويب حي االزدهار   05926449  الرياحي  حممد أمني   45

  قابس
  

  97940622  2100حي السرور قفصة   06212659  فطاميية  نظمي  46

    6055دخيلة توجان مارث قابس   05929414  بوراسي  عادل   47

    غليسية دوز  04916916  بن مربوك  ضو   48

  95974563   قفصة 2120اوالد بو عمران البطار   06205166  طاهر  املربوك  49

املدرسة االبتدائية بزغمار جلمة سيدي   09201851  لعمامي  عماد  50

  9110زيد بو

21414206  

  
 
 


