
Année 2018/2019

Parcours Production animale et ressources fourragères : Production animale et  ressources fourragères

Nom Ar Prénom Ar Date de naissance Lieu de naissance AR Adresse Ar Telephone Portable

سويهي ابتسام 25/06/1996 منزل سالم حي عين اآلبار تاجروين 93325528
العوادي ربيع 28/04/1995 مجاز الباب
قاسمي نسرين 04/11/1995 سبيبة مقهى محّمد بن مبروك السرس الكاف 97011524

بنابراهيم وصال 07/04/1997 منزل تميم نابل- شاهين، الصقالبة منزل تميم 53629275

منصوري سامية 07/11/1995 قفصة قفصة- باب الرمل 97941147

عريضي خلود 14/11/1996 طبرقة عين الغراريب شمتو جندوبة 92568390
سماتي أمال 07/01/1996 جندوبة جندوبة- حي الزهور  23635470

عبيدي ندى 21/12/1995 تطاوين منزل بوزلفة- نهج القصر  27186903

الكحالوي صفاء 01/01/1995 تونس 54047110 مارس التضامن02 حي 1837نهج 

بن دحمان طارق 01/04/1997 الزهراء 55203770 مرناق43ب ,ص

الرقيق مريم 29/07/1997 شواط حي النصر شواط 94952966
المعالوي غفران 16/10/1996 بنزرت 486حي النصر عدد  99273591

عرعار سوار 26/04/1997 تونس 66واد المرج نهج الصفاء عدد  23829209

المجدوب فرح 22/06/1995 نابل الهوارية- شارع الحبيب بورقيبة 76 97356744

اليوسفي نسرين 15/10/1993 تونس نهج سيدي محرز77 21303726

بن الحاج سالمة فردوس 03/01/1997 سوسة 58143190 شّط مريم50ب ,ص

التومي مهى 01/10/1995 بنزرت جرزونة-نهج الطاحونة04 27677682

حفظ الالوي مريم 17/12/1995 الكاف 24797272 عين القصيبة القصور2معمل صافية 

السلطاني لندة 21/08/1997 الكاف حي الوادي الدهماني 26929783
بن الحاج ساسي إكرام 13/07/1997 المكنين نهج سالم الزواغي المكنين 50533032

السالمي آية 18/01/1998 تونس نهج علي الكرشاوي، حي ابن خلدون13 55669711

المستيري رانيا 13/05/1997 باجة 227حي ابن خلدون عدد  58100968

كرعاوي أماني 26/01/1997 جندوبة جندوبة- حّي العزيمة  24341285

السدس أميمة 24/07/1997 تالة تالة- شارع الحبيب بورقيبة  23480647

طويلي جواهر 01/08/1996 بنزرت 98681232 بنزرت101نهج مصطفى حنيني عدد 

قزمير فلّة 26/03/1996 قلعة األندلس قلعة األندلس- شارع الحبيب بورقيبة 03 53988794

الدبابي نزار 30/04/1997 تونس نهج بحر اليابان النخيالت أريانة17 94355978

التوكابري وجدان 31/03/1997 مجاز الباب باجة- مجاز الباب 26155907

العجعاج ندى 04/12/1996 رأس الجبل غار الملح- الزواوين 50961575

جبابلي صفاء 30/12/1996 الكاف تاجروين-  حي الطيب المهيري 35نهج عدد  27493311

الفرشيشي عمر 23/12/1996 تونس طبربة- حي فلسطين  55161211

عياد صالح 19/08/1997 قصيبة المديوني برج الوزير- نهج محمد بن عبد ّللّا العوني 02 55570721

المهذّبي سوسن 16/02/1997 سوسة بوفيشة- عين الرحمة  23709946

بن سليمة أميمة 19/11/1997 بنزرت نهج المرابطين- طريق بشاطر -واد المرج  97138482


