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 وتائج الرتتية األويل للمرتشحني
 خبصىص املىاظرج اخلارجيح للمركس الىطىي الثيداغىجي

 (الراتعح)القائمح 
 

 

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

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

وفلا لللائماث  (الشابعت)اللائمت حسجُل هخائج الترجِب ألاولى  جّم  و إعخمادا على الترجِب اإلاىالي

 .اإلاصاحبت
 

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

 الخالي 2  على العىىان  2222 فُفشي   07ًىم  في أجل أكصاه  إلاشكض الىطني البُذاػىجي إلى ا

 املركس الىطىي الثيداغىجي
 -تىوس– 9201شارع علي طراد مىفلىري  22

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

 "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. ملف مىلىص مً إحذي الىثائم اإلاطلىبت 

  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 الترش الىاب على مىكع حاث التي جّم إًذاعها كبل صذوس البالغ على الخثبذ مً جاٍس

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

  ًحين الزي ًلل سّنهم ع
ّ

ًّ اللصىي ) 90اإلاترش خ ػّشة جاهفي  45سىت  أو ًفىق الس  2229سىت ( في جاٍس

 .9102لسىت  9221عذد  ورلك بعذ احدساب مّذة الخىفُل وفلا ألحكام ألامش

  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 الخط

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1 بدر العىًي 630***07

 2 أهاى هللا حودي 494***07

 3 أيىب فداوي 647***13

 4 دمحمعلي التىاتي 729***09

 5 ًصر الديي الورزوقي 425***07

 6 بالل خليفي 932***07

 7 حوسة بٌسعيد 602***12

 8 أًىر البىخاري 717***09

 9 عاطف حسٌي 169***04

 11 دمحم القواطي 542***09

 11 ايىب الهاًي 908***07

 12 ههدي ًىاصريت 551***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.و  - ُّ ف الىطى  سخت 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  9102لسىت  9221ألامش عذد 

ح  
ّ

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

 

ح   :    2قائمح عدد 
ّ
 :طثاعحيف إوهاء أشغال الفىي خط

 

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1 بالل قاسن 536***07

 2 هٌجيت الوحودي 012***06

 3 دمحم وليد بىكاري 273***07

 4 يسري هغراوي 530***09

 5 أسواء اليحياوي 220***11

 6 حسام الدخالوي 229***15

 7 سةحو التارزي 125***07

عابىكر 743***13  8 درصاف 
 

 

 

 

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   - واإلاىخفعين بالخىفُل وفلا ألحكام  2021سىت في ػشة جاهفي مً سىت  22ججاوصوا  س

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال  9102لسىت  9221ألامش عذد 

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

 سىت . 24اللصىي للمترش

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 أو مًمشاكض الخكٍى  بالسلم الىطني للمهاساث. مىظشةو  مشاكض الخكٍى

 كت  ألاعذاد اإلاخحّصل عليها في الشهادة اإلاطلىبتوسخت مطابلت لألصل مً بطا -

 

 

 

 

 

 



 

ح  :    3قائمح عدد 
ّ
 سائق شاحىح  وزن ثقيل :خط

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية

 1 سوير حوداوي 845***13

 2 دمحم الطالبي 327***09
 3 يسري الىسالتي 358***09

 4 احود السيادي 589***06

 5 دمحم علي ىديالسي 486***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

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال  9102لسىت  9221ألامش 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 اإلاعاهذ الخاصت(. ُّ ت للتربُت باليسبت للشهائذ اإلاذسس  الجهىٍّ

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

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


