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 وتائج الرتتية األويل للمرتشحني
 خبصىص املىاظرج اخلارجيح للمركس الىطىي الثيداغىجي

 (السادسح)القائمح 
 

 

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

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

وفلا لللائماث  (السادست)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  2022 ماي 11ًىم  في أجل أكصاه  إلاشكض الىطني البُذاػىجي إلى ا

 املركس الىطىي الثيداغىجي
 -تىوس– 1001شارع علي طراد مىفلىري  22

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

 "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.  

 وثُلت ػير مطابلت لألصل أو وثُلت ػير مطابلت للششوط. أو 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 الترشحاث الىاب على مىكع 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  2021سىت ( في جاٍس

 .1102لسىت  1221د ورلك بعذ احدساب مّذة الخىفُل وفلا ألحكام ألامش عذ

  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  قائمح
ّ
 :طثاعحل اليف إوهاء أشغافىي خط

 

ح وجىبا 
ّ

 : مً الىثائم الخالُت ًخكّىن ملف الترش
ف  سكم بطاكت الخعٍش

 الىطىُت
 ع/س ؤلاسم الللب

وسخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب مً اإلاىكع  بعذ  -

 بعذ طباعتها وامضائها. (  وvalidationجأكُذ الدسجُل )

ت. - ُّ ف الىطى  وسخت مً بطاكت الخعٍش

 شهادة طبُت -

ًّ الـ باليسبت للم - سىت في ػشة  20ترشحين الزًً ججاوصوا  س

واإلاىخفعين بالخىفُل وفلا ألحكام ألامش  2021جاهفي مً سىت 

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً  1102لسىت  1221عذد 

ت  ُّ مكخب الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال مذه

ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال ًجب أن ُّ  فعل

ح  
ّ

ًّ اللصىي للمترش  سىت . 24جخجاوص الس

وسخت مطابلت لألصل مً شهادة مؤهل جلني منهي في  -

مت 
ّ
ي في إنهاء أشؼال الطباعت مسل

ّ
مً إحذي اخخصاص فن

ت  ُّ ً اإلانهي العمىم ً اإلانهي  أو مًمشاكض الخكٍى مشاكض الخكٍى

 بالسلم الىطني للمهاساث. مىظشةو  الخاصت اإلاعترف بها

لألصل مً بطاكت  ألاعذاد اإلاخحّصل عليها في وسخت مطابلت 

 الشهادة اإلاطلىبت

 1 يانك بٍ فسج 572***09

 2 ونُد يايٍ 328***07

 3 يسوي طسابهسٍ 726***09

 4 زَى انُىاَهٍ 944***07

 5 جدَدٌ دمحم 892***04

 6 يًُ كُص 519***09

 االدًس 762***05
يفتاح بٍ 

 7 دمحم

 8 دسٍ انعكسيٍ 786***07

 9 ابتساو انساسٍ 086***09

 11 دسٍ انعكسيٍ 655***75

O4***169 ٍ11 دسٍ انعكسي 

 12 إشساف بٍ دسٍُ 780***10

 13 تقىي اعىاشسٌ 771***07

 14 دسٍ انعكسيٍ 329***04

 15 زَاض دغًاٌ 233***04

 16 فؤاد انشازٍَ 563***09

 17 يًُ بٍ دايد 647***04

 18 نبُت نساجذٍا 556***14

 19 فاطًت انذًاَدٌ 644***09

 21 اشسف بٍ دمحم 634***09

 21 َىسف جىادة 025***09

 22 أيم دبىبٍ 012***07

 

 

-  

 

 

 

 



ح  قائمح 
ّ
 سائق شاحىح  وزن ثقيل :خط

ح وجىبا 
ّ

 ع/ر اإلسم اللقب رقم بطاقة التعريف الوطنية : مً الىثائم الخالُت ًخكّىن ملف الترش

سخت مً اسخماسة الترشح التي حسحب مً و -

بعذ  (  وvalidationاإلاىكع  بعذ جأكُذ الدسجُل )

 طباعتها وامضائها.

ت.  - ُّ ف الىطى  وسخت مً بطاكت الخعٍش

 شهادة طبُت   -

ًّ الـ  -  20باليسبت للمترشحين الزًً ججاوصوا  س

واإلاىخفعين  2021سىت في ػشة جاهفي مً سىت 

لسىت  1221عذد بالخىفُل وفلا ألحكام ألامش 

ًجب الاسخظهاس بشهادة جشسُم مً مكخب  1102

ت  ُّ الدشؼُل أو الادالء بما ًفُذ اللُام بأعمال مذه

ت في اللطاع العمىمي. وفي جمُع الحاالث، ال  ُّ فعل

ح  
ّ

ًّ اللصىي للمترش  24ًجب أن جخجاوص الس

 سىت .

ت    - ُّ وسخت مطابلت لألصل مً الشهادة اإلاذسس

إلاطلىب للترشح ) مؤشش عليها التي جثبذ اإلاسخىي ا

ت للتربُت باليسبت  ت الجهىٍّ ُّ مً كبل اإلاىذوب

ت مً اإلاعاهذ الخاصت(. ُّ  للشهائذ اإلاذسس

وسخت مطابلت لألصل مً بطاكت  ألاعذاد  -

 اإلاخحّصل عليها في الشهادة اإلاطلىبت.

وسخت مً سخصت سُاكت شاحىاث الىصن الثلُل 

 صىف "ج " .

 1 يعٍُ يُاعٍ 887***13
 2 َضال جذُدز 252***13
 3 فازض انصُد 759***06
 4 اندٍَ عالء بُجدو 226***11
 5 شاهس خهُفٍ 234***14
 6 وزَدة سعفٍ 750***05

 7 عبدانفتاح بعصاوٌ 348***07

 8 صانخ سكسافٍ 245***13

 9 دمحم انصُد بىاالعساض 534***09

 11 سهُى جساٌ 642***13

 11 انكسَىعبد  بُدزيش 036***08

 12 دساو انسعُدٌ 471***08

 13 بشُس انهُشسٌ 770***08

 14 دمحم انصقسٌ 489***05

 15 انًهدٌ شدٍَُ 893***07

 16 ايُس انذداد 744***09

 17 صابس عًُدٌ 662***08

 18 دمحم انشسَطٍ 566***11

 19 دًصة انًهربٍ 374***07

 21 يعص ذَبٍ 165***12

 21 ادًد انبُاز 735***07

 22 عهٍ قفساشٍ 771***13

 23 َصَه يىسً 237***06

 24 زَاض انصكهٍ 863***06

 25 كسَى بىعبُدٌ 226***08

 26 شعُب غبازة 462***07

 27 يذًىد انىنهاشٌ 975***04

 28 أكسو بىغسَى 684***08

 29 بىنبابت شازعٍ 979***09

 31 دمحم ضُاء دوشٌ 354***11

 31 ايٍُ دمحم انىسالتٍ 388***09

 32 َذٍ انًاجسٌ 125***07

 33 شَاد بانذاج دمحم 967***08

 34 أيُس اندزَدٌ 581***07

 35 خُس اندٍَ انشسَف 379***04

 36 دمحم أيٍُ يهُكٍ 711***06

 37 دمحم انذبُب بٍ جبازة 361***07

 38 اًٍَ انًاجسٌ 778***07

 39 سُف اندٍَ بٍ عبد هللا 363***09

 41 عصاو عثًاٍَ 614***08

 41 خُساندٍَ جًاعٍ 129***13

 42 عبد انباسظ عبدونٍ 274***09

 43 صبسٌ شىشاٌ 742***10

 44 بىدسَسة زتُبٍ 289***12

 45 انُاصس ساعٍ 065***07

 46 داشو بٍ دمحم 382***13

 47 يُتصس سانًٍ 567***07

 48 ًداد انُفصٌ 978***08

 49 دمحم صانخ انصواغٍ 570***09

 51 َضال عباض 828***06
 


