
       

 

 

 

 الجمهىرّية التىوطّية       

ت      
ّ
 وزارة الرتبي

 اإلازكش الىطني البيذاغىجي   
 

 
 

 لرتتيب األويل للمرتشحنيالنهائيت ل نتائجال
 خبصىص املناظرة اخلارجيت للمركس الىطني البيداغىجي

 
 

ين جفاضليا حسب يعلم اإلازكش الىطني البيذاغىجي أهه جبعا للترجيب ألاولي و آلالي للمترشح

  اإلاعّذل  اإلاخحّصل عليه ووفقا لشزوط الترشح
ّ
وبعذ الخثبت من اإلالفاث الىاردة ت لكل خط

 
ّ
 بخصىص خط

ّ
 تي فن

ّ
 حسجيل هخائج الترجيب جّم  ي في إنهاء أشغال الطباعتي في الطباعت و فن

 .اإلاصاحبتوفقا للقائماث  النهائي  ألاولي

مذعىون إلجخياس ؤلاخخباراث  بهذه القائماث لذلك فإن كافت اإلاترشحين الىاردة أسمائهم

 ت وفقا للزسهامت الخاليت :و الخطبيقيّ   تالكخابيّ 

 

ة اإلختبار التاريخ نىع اإلختبار
ّ
 مد

 ( دق02جالجىن ) 2222ديسمبر  91 (QCM) إختبار كتابي 

 ( ساعاث20جالث ) 2222ديسمبر  22ديسمبر إلى  22من  إختبار تطبيقي

 

و ساعت   ه اسخذعاء عبر البريذ لكل مترشح يخم فيه ضبط مكان و جاريخعلما و أهه سيقع جىجي

 كل إخخبار.

 

 

 

 



 

 

 

ت  قائمت
ّ
 :طباعتيف الفني خط

 

 العدد اإلسم اللقب رقم بطاقت التعريف
 1 وضيم الحىاش ي 146***07

 2 دمحم مىاف عبدربه 788***11

 3 رفيق البلىمي 336***14

 4 حمشة الفي 500***07

 5 احمد اللمىش ي 443***07

 6 وليد الزحالي 060***09

 7 حطام املقدولي 960***09

 8 الكيالوي الىفاتي 535***07

 9 بدر العىوي 630***07

 11 أيىب فداوي  13020647

 11 دمحمعلي التىاتي 729***09

 12 هصز الديً املزسوقي 425***07

 13 بالل خليفي 932***07

 14 حمشة بيطعيد 602***12

 15 أهىر  البىخاري  717***09

 16 عاطف حطني 169***04

 17 دمحم القماطي 542***09

 18 ايىب الهاوي 908***07

 19 مهدي هىاصزية 551***07

 21 مزوان كزبىب 028***07

 

 

 



ت  قائمت
ّ
 :طباعتيف إنهاء أشغال الفني خط

 العدد اإلسم اللقب رقم بطاقت التعريف
 1 مزيم الىحيص ي 636***07

 2 عايدة عباص 645***04

 3 هىدة الطايح 882***07

 4 أميمة حميد 491***11

 5 هادية العياري  704***09

 6 نهلة ضباعي 059***11

 7 خىلة دمحمي 822***12

 8 ضىار سخايزية 294***13

 9 عىاطف املهذبي 929***12

 10 ضهام الزياحي 954***14

 11 أشزف بً ضالمة 183***07

 12 أمال الحفيان 212***14

 13 يطزي  الىقاف 599***08

 14 ضىاء الغزبي 319***13

 15 امل بً عىيان 019***11

 16 إضالم قادر 414***07

 17 دمحم اشزف الطليني 658***09

 18 سياد العطالي 939***07

 19 دالل كماله 660***06

 20 أيىب بً محمىد 616***07

 21 ههى شيحي 754***13

 22 روعة عمزاوي 911***11

 23 بالل قاضم 536***07

 24 مىجية املحمدي 012***06

 25 حطام الدخالوي  229***15

 26 حمشة التارسي 125***07

 27 أمل حبىبي 012***07

 28 إشزاف بً حطين 780***10

 29 مالك بً فزج 572***09

 30 مزوي طزابلس ي 726***09
 


