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ّ
 وزارج الرتتي

 اإلاشكض الىطني البُذاػىجي   

 
 

 

 وتائج الرتتية األويل للمرتشحني
 خبصىص املىاظرج اخلارجيح للمركس الىطىي الثيداغىجي

 
 

ل  ٌعلم اإلاشكض الىطني البُذاػىجي أهه جبعا للترجِب ألاولي و آلالي للمترشحين جفاضلُا حسب اإلاعذ  

ل علُه ووفلا لششوط الترشح   اإلاخحص 
 
حسجُل هخائج الترجِب ألاولى وفلا لللائماث  جم   ت لكل خط

 .اإلاصاحبت
 

ذ  فاإلاطلىب مً كافت اإلاترشحين الىاسدة أسمائهم بهزه اللائماث إسسال ملفاث جششحهم عبر مكخب البًر

 الخالي 2  على العىىان  0202سبخمبر  02ًىم  في أجل أكصاه  إلاشكض الىطني البُذاػىجي إلى ا

 املركس الىطىي الثيداغىجي
 -تىوس– 2201شارع علي طراد مىفلىري  20

 : و رلك في ظشف مؼلم ًكخب علُه
 "مىاظرج اوتداب )ذكر االختصاص املشارك فيه("

 "ال يفتح إال مه قثل جلىح املىاظرج"
 

هت للملف ومً اإلاعطُاث ت الى والخثبذ مً صح   الىاسدة  فخح وفشص الترشحاثعلما و أهه بعذ  ثائم اإلاكى 

 : الاكصاء آلالي للترشحاث في  الحاالث الخالُتًخم الىاسدة بها.  

 أو وثُلت ػير مطابلت لألصل أو وثُلت ػير مطابلت للششوط. ملف مىلىص مً إحذي الىثائم اإلاطلىبت 

  إليها عىذ دساست معطُاث خاطئت ً
 
حعىذ الدسجُل جم الخفط

 
 .ملف اإلاترش

 ح الىاسد ملف ا
 
ذ  كذلُل  دةبعذ آلاجال اإلاحذ  على مكخب الضبط  لترش عخمذ في رلك خخم مكخب البًر َو

خ الىسود و ال حعخمذ الترشحاث التي جم  إًذاعها كبل صذوس البالغ  الىاب على مىكع على الخثبذ مً جاٍس

 .  www.cnp.com.tn  الخاص باإلاشكض الىطني البُذاػىجي

 حي
 
هم عً اإلاترش ً  اللصىي ) 20ن الزي ًلل سن  ة جاهفي  45سىت  أو ًفىق الس خ ػش   0202سىت ( في جاٍس

ة الخىفُل وفلا ألحكام ألامش عذد   .2100لسىت  2001ورلك بعذ احدساب مذ 

  أو الاخخصاص اإلاطلىب. للمسخىي شهادة ػير مطابلت 

ًخم حعىٍضه باإلاششح اإلاىالي وفلا  ، فئهه إحذي اإلاترشحين لألسباب اإلازكىسة أعاله إكصاءوفي حالت 

 .و دعىتهم لإلدالء بملفاتهم وفلا لىفس ؤلاجشاء للترجِب الخفاضلي اإلاعخمذ

 



 

ح فىي :    1قائمح عدد 
ّ
 طثاعح:يف الخط

 عذد اإلطن اللقب رقن بطاقة التعزٍف الوطٌَة

 1 هجذً وطالتٌ 566***71

 2 هصطفي الذوادً 970***08

 3 بشَز حاهٌ 986***63

 4 هٌَز شزفٌ 561***73

 5 هشام عباطٌ 875***65

 6 ولَذ طالوٌ 987***64

 7 طاهٌ طالٍوٌ 364***58

 8 كوال شواطزٍة 897***47

 9 طلوي بوغاًوٌ 522***54

 10 خلَفة رسقٌ 455***53

O4***783 ٌ11 اًَض الزٍاح 

 12 وحَذ الظافٌ 810***73

 13 عواد طزٍفٌ 714***07

 14 رٍاض ًالٌفش 616***09

 15 فارص الصغَز 531***09

 16 طاهح فزٍقٌ 246***64

 17 وهبٌ شقزوى 647***75

 18 بشَز حاهٌ 291***47

 19 طلَن عَارً 573***36

 20 هجذً وطالتٌ 533***64
 

 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
 
ن ملف الترش   : و ًخكى 

 

 بعذ طباعتها وامضائها. ( وvalidationجأكُذ الدسجُل )وسخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاىكع  بعذ  -

ت.  -  ُ  وسخت مً بطاكت الخعٍشف الىطى

 شهادة طبُت   -

ً  الـ   - واإلاىخفعين بالخىفُل وفلا ألحكام  2021سىت في ػشة جاهفي مً سىت  22باليسبت للمترشحين الزًً ججاوصوا  س

ً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم م 2100لسىت  2001ألامش عذد 

ح  
 
ً  اللصىي للمترش ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال ًجب أن جخجاوص الس  ُ ت فعل  ُ  سىت . 24مذه

مت   -
 
مً إحذي مشاكض الخكىًٍ اإلانهي وسخت مطابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في اخخصاص الطباعت مسل

ت   ُ ً اإلانهي الخاصت اإلاعترف بها أو مًالعمىم  بالسلم الىطني للمهاساث. مىظشةو   مشاكض الخكٍى

ل عليها في الشهادة اإلاطلىبت. -  وسخت مطابلت لألصل مً بطاكت  ألاعذاد اإلاخحص 

 

 



ح  :    2قائمح عدد 
ّ
 :طثاعحيف إوهاء أشغال الفىي  خط

 ع/ر اإلطن اللقب رقن بطاقة التعزٍف الوطٌَة
 1 فاروق الٌفطٌ 527***09

 2 ألفة فطٌاطٌ 254***51

 3 هٌال طتَتٌ 409***45

 4 كوال هاهٌ 496***63

 5 طاهٌ شوض الذٌٌٍ 442***09

 6 طلوى تزٍكٌ 387***09

 7 هزام طلَواًٌ 546***65

 8 هزام فطٌاطٌ 587***75

 9 طلوي ًوالٌ 555***35

 10 تقوى فزشَشٌ 457***43

O5***592 ٌ11 ثزٍا فطٌاط 

 12 ربح ٍوطفٌ 095***07

 13 هزوى الظافٌ 322***74

 14 هبة الحٌفٌ 620***14

 15 لَلي علوً 543***09

 16 بالل بالشَخ 874***74

 17 طوَة رسقٌ 453***63

 18 هٌصف هعزوفٌ 946***63

 19 فتحٌ هشوغٌ 169***75

 20 كزٍن رهَوٌ 751***54

 21 فاتي البحزً 895***53

 22 طلَن صفز 523***54

 23 طلوي تواتٌ 578***46

 24 بَزم حباطٌ 623***57

 25 ًورص الجالصٌ 597***96

 26 طلَن شارًٌ 753***76

 27 وهَبة قفصٌ 466***66

 28 علٌ الظافٌ 783***74

 29 طوَة فزٍخة 777***07

 30 هزٍن طالهٌ 645***36

 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
 
ن ملف الترش   : و ًخكى 

 

 بعذ طباعتها وامضائها. (  وvalidationسخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاىكع  بعذ جأكُذ الدسجُل )و -

ت.  -  ُ  وسخت مً بطاكت الخعٍشف الىطى

 شهادة طبُت   -

ً  الـ   - واإلاىخفعين بالخىفُل وفلا ألحكام  2021سىت في ػشة جاهفي مً سىت  22باليسبت للمترشحين الزًً ججاوصوا  س

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال  2100لسىت  2001عذد  ألامش

ح  
 
ً  اللصىي للمترش ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال ًجب أن جخجاوص الس  ُ ت فعل  ُ  سىت . 24مذه

ي ف  -
 
مت وسخت مطابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في اخخصاص فن

 
مً إحذي ي إنهاء أشؼال الطباعت مسل

ت   ُ ً اإلانهي العمىم ً اإلانهي الخاصت اإلاعترف بها أو مًمشاكض الخكٍى  بالسلم الىطني للمهاساث. مىظشةو  مشاكض الخكٍى

ل عليها في الشهادة اإلاطلىبت -  وسخت مطابلت لألصل مً بطاكت  ألاعذاد اإلاخحص 

 

 



 

ح  :    3قائمح عدد 
ّ
 زن ثقيل :سائق شاحىح  وخط

 ع/ر اإلطن اللقب رقن بطاقة التعزٍف الوطٌَة
 1 أٍوي الجالصٌ 138***07

 2 وطَن قعلول 575***06

 3 وطام طاٍبٌ 915***13

 4 أًور خوٍلذً 173***09

 5 ولَذ طالوٌ 866***43

 

 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
 
ن ملف الترش   : و ًخكى 

 

 بعذ طباعتها وامضائها. (  وvalidationمً اإلاىكع  بعذ جأكُذ الدسجُل )وسخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب  -

ت.  -  ُ  وسخت مً بطاكت الخعٍشف الىطى

 شهادة طبُت   -

ً  الـ  - واإلاىخفعين بالخىفُل وفلا ألحكام  2021سىت في ػشة جاهفي مً سىت  22باليسبت للمترشحين الزًً ججاوصوا  س

بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال  ًجب الاسخظهاس 2100لسىت  2001ألامش عذد 

ح  
 
ً  اللصىي للمترش ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال ًجب أن جخجاوص الس  ُ ت فعل  ُ  سىت . 24مذه

ت  التي جثبذ اإلاسخىي اإلاطلىب للترشح ) مؤشش عليها مً كب  -  ُ ت وسخت مطابلت لألصل مً الشهادة اإلاذسس  ُ ل اإلاىذوب

ت مً اإلاعاهذ الخاصت(.  ُ ت للتربُت باليسبت للشهائذ اإلاذسس  الجهىٍ 

ل عليها في الشهادة اإلاطلىبت. -  وسخت مطابلت لألصل مً بطاكت  ألاعذاد اإلاخحص 

 وسخت مً سخصت سُاكت شاحىاث الىصن الثلُل صىف "ج " . -
 


