
  :قائمات الطلبة املتخرجني باملؤسسة للسنة اجلامعية احلالية

  

 :السنة الثانية ماجستري مهين  •

 :املنظومات امليكاترونية -
 

رقم بطاقة   اللقب  اإلسم  ر/ع

  التعريف الوطنية

  رقم اهلاتف  العنوان

ج فرحات حشاد حي االستقالل   09222819  قدري  عبد الكرمي   01

  9150املزونة 

97836041  

    3056أوالد بومسري جبنيانة صفاقس   08842271  خليفة  نوال   02

السيد حممدبالل بنجمعة الشركة   04907304  بن مجعة  حسام الدين  03

التونسية للكهرباء والغاز شارع 

  6011أبوالقاسم الشايب شنتش 

40334056  

  22950538  6001 شارع اجلم قابس 12  05906005  عاشور  أمني  04

 اريانة 2ج السيدة املنوبية حي النصر   0740334  طبوي  ماهر  05

2034  
21324399  

   6001  21320920ج باريس قابس 76  05933840  االكحل  أمحد   06

  24792320  2100حي الشباب قفصة   06234734  صويلح  مراد  07

    بوزقام القصرين اجلنوبية القصرين  08597578  املساوي  عياشي  08

سة االبتدائية حي ميمون القصرين املدر  08595906  علوي  حسام   09

1200  
25066191  

شركة املياه اقليم صفاقس الشمالية   08808959  خبور  رشاد  10

  3011ساقية داير صفاقس 

22492676  

  96445284  1242حي الشعاب فريانة القصرين   09080771  سعداوي  محزة   11

    حي الزهور ام العرائس قفصة  06213580  بن مربوك  زهري  12

    العنق القطار قفصة  06195620  كركيب  اميس  13

    شارع حممد علي غنوش قابس  05939385  رحامية  طارق  14

شارع عمراملختار مطماطة اجلديدة   05922006  كيال  جمدي   15

6044  
23098358  

  22475790  2111 القصر قفصة 49ب .ص  06212952  عكرمي  مراد  16



    حي املطار املظيلة قفصة  06218381  عكرمي  عبد الرحيم  17

     جانفي غنوش قابس18شارع   05921716  عمراوي  رباب   18

   4242  24718093ج لندرة جنعورة قبلي 01  04910250  بن محودة  سامح   19

يل الكسراوي خزامة الغربية ذج الشا  09277866  كسراوي  طالل   20

  4071سوسة 

22975447  

هاجر دينار خزامة الغريبة سوسة ج ابوامل  09267701  غنوشي  حممد   21

4051  
96504999  

    5080ج أبوفراس احلمداين املكنني   06879813  بابا  حممد  22

  5111  20051771ج اهلارون الرشيد هيون املهدية   09382613  لسود  رماح   23

حمطة التاكسي بن قردان اىل السيد حممد   08631961  كردي  عبد ايد   24

  4160كردي 
  

  40315170  1250 سبيطلة القصرين 32ب .ص  09070658  بوعزيز  اضل ف  25

  94229160  6011 حي االزدهار قابس 655  05929620  عقريب  مسية   26

  21331983  3240مغين رمادة تطاوين   06555528  غرب  فتحية  27

    بوعبداهللا سوق االحد قبلي  04918394  سامل  خولة   28

     قفصةحي الشباب  06233720  منصري  مروى   29

    1216الربك العيون القصرين   09077452  راحبي  وليد   30

 احلامة 1ج حممود بن حسونة عدد  05929708  عدواين  أمال  31

6020  
  

    الساعي منزل احلبيب قابس  05934787  اجلماعي  فاطمة   32

     القصرين1200اعدادية حي النور   09076323  فرشيشي  أنيس   33

    شارع احلبيب بورقيبة الكرمي سليانة  04596323  اجلويين  أمحد   34

 


