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ح       
ّ
 وزارج الرتتي

 اإلاشكض الىطني البُذاػىجي   

 
 

 

 وتائج الرتتية األويل للمرتشحني
 خبصىص املىاظرج اخلارجيح للمركس الىطىي الثيداغىجي

 (الثالثح)القائمح 
 

 

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

  اإلاخحّصل علُه ووفلا لششوط الترشح
ّ
              الثاهُتوبعذ الخثبذ مً اإلالفاث الىاسدة باللائمت ت لكل خط

 .اإلاصاحبتوفلا لللائماث  (الثالثت)اللائمت حسجُل هخائج الترجِب ألاولى  جّم  و إعخمادا على الترجِب اإلاىالي
 

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

 الخالي 2  على العىىان  2221 دٌسمبر  12ًىم  في أجل أكصاه  إلاشكض الىطني البُذاػىجي إلى ا

 املركس الىطىي الثيداغىجي
 -تىوس– 1201شارع علي طراد مىفلىري  22

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

 "ال يفتح إال مه قثل جلىح املىاظرج"
 

ت الىثائم اإلاكّىهت للملف ومً اإلاعطُاث والخثبذ مً صّح  الىاسدة  فخح وفشص الترشحاثعلما و أهه بعذ 

 : الاكصاء آلالي للترشحاث في  الحاالث الخالُتًخم الىاسدة بها.  

 أو وثُلت ػير مطابلت لألصل أو وثُلت ػير مطابلت للششوط. تملف مىلىص مً إحذي الىثائم اإلاطلىب 

  إليها عىذ دساست معطُاث خاطئت ً
ّ
حعىذ الدسجُل جم الخفط

ّ
 .ملف اإلاترش

  ح الىاسد
ّ

ذ  كذلُل  دةبعذ آلاجال اإلاحّذ على مكخب الضبط  ملف الترش عخمذ في رلك خخم مكخب البًر َو

خ الىسود و ال حعخمذ التر  الىاب على مىكع شحاث التي جّم إًذاعها كبل صذوس البالغ على الخثبذ مً جاٍس

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

  ًحين الزي ًلل سّنهم ع
ّ

ًّ اللصىي ) 10اإلاترش خ ػّشة جاهفي  45سىت  أو ًفىق الس  2221سىت ( في جاٍس

 .1102لسىت  1221ش عذد ورلك بعذ احدساب مّذة الخىفُل وفلا ألحكام ألام

  أو الاخخصاص اإلاطلىب. للمسخىي شهادة ػير مطابلت 

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

 .و دعىتهم لإلدالء بملفاتهم وفلا لىفس ؤلاجشاء للترجِب الخفاضلي اإلاعخمذ

 



 

ح فىي:    1قائمح عدد 
ّ
 طثاعح:يف ال خط

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1 كرَى هرابٍ 821***46

 2 وجدٌ َقارة 865***75

 3 كرَى رحًاٌ 775***53

 4 كرَى حًاٌ 808***65

 5 دمحم يُاف عبدربه 788***11

 6 رفُق انبهىيٍ 336***14

 7 يرواٌ فىغانٍ 954***53

 8 سهًً  بانطاوش 166***77

 9 صابر انساحهُت 208***07

O4***702 11 َبُم نسىد 

 11 دمحم قًاطٍ 961***64

 12 حًسة الفٍ 500***07

 13 احًد انهًىضٍ 443***07

 14 نطفٍ انًثانٍ 106***07

 15 ونُد انرحانٍ 060***09

 16 سرور انهًايٍ 858***13

 17 حساو انًقدونٍ 960***09

 18 دمحم أيٍُ انسىَح 519***07

 19 انكُالٍَ انُفاتٍ 535***07

 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
ّ

  : و ًخكّىن ملف الترش

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

ت.  - ُّ ف الىطى  وسخت مً بطاكت الخعٍش

 شهادة طبُت   -

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

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال  1102لسىت  1221ألامش عذد 

ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال ُّ ت فعل ُّ ح   مذه
ّ

ًّ اللصىي للمترش  سىت . 24ًجب أن جخجاوص الس

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

 اكت  ألاعذاد اإلاخحّصل عليها في الشهادة اإلاطلىبت.وسخت مطابلت لألصل مً بط -



ح  :    2قائمح عدد 
ّ
 :طثاعحيف إوهاء أشغال الفىي  خط

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1 أضرف بٍ ساليت 183***07

 2 يُال سائحٍ 727***12

 3 أيال انحفُاٌ 212***14

 4 وئاو انىنهازٌ 679***07

 5 َسري قافانى 599***08

 6 أسايت انهىاتٍ 134***04

 7 آيال انغربٍ 056***07

 8 جُهاٌ بٍ يحًىد 759***07

 9 سُاء انغربٍ 319***13

 11 ايم بٍ عىَاٌ 019***11

 11 إسالو قادر 414***07

 12 دمحم اضرف انسهٍُُ 658***09

 13 كرَى رحاٌ 128***05

 14 زَاد انعسانٍ 939***07

 15 دالل هكًان 660***06

 16 أَىب بٍ يحًىد 616***07

 17 حسٍ عكريٍ 298***75

 18 َهً ضُحٍ 754***13

 19 غادة خدَى هللا 411***09

 21 روعت عًراٍَ 911***11
 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
ّ

  : و ًخكّىن ملف الترش

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

ت.  - ُّ ف الىطى  وسخت مً بطاكت الخعٍش

 شهادة طبُت   -

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

دالء بما ًفُذ اللُام بأعمال ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الا  1102لسىت  1221ألامش عذد 

ح  
ّ

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

مت   -
ّ
ي في إنهاء أشؼال الطباعت مسل

ّ
مً إحذي وسخت مطابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في اخخصاص فن

ت  ُّ ً اإلانهي العمىم ً اإلانهي الخاصت اإلاعترف بها و مًأمشاكض الخكٍى  بالسلم الىطني للمهاساث. مىظشةو  مشاكض الخكٍى

 وسخت مطابلت لألصل مً بطاكت  ألاعذاد اإلاخحّصل عليها في الشهادة اإلاطلىبت -

 



 

ح  :    3قائمح عدد 
ّ
 سائق شاحىح  وزن ثقيل :خط

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

يحسا دروَص 126***09  1 

 2 حًسة عجالٌ 930***07
 3 فاضم اوالد رباع 554***08

 4 جاسى بُسانى 374***04

 5 دمحم روؤف بىزَدي 087***06

 

ح وجىبا مً الىثائم الخالُت
ّ

  : و ًخكّىن ملف الترش

 ها.بعذ طباعتها وامضائ (  وvalidationوسخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاىكع  بعذ جأكُذ الدسجُل ) -

ت.  - ُّ ف الىطى  وسخت مً بطاكت الخعٍش

 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 1102لسىت  1221ألامش عذد 

ح  
ّ

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

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

ت مً اإلاع ُّ ت للتربُت باليسبت للشهائذ اإلاذسس  اهذ الخاصت(.الجهىٍّ

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

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


