الجــمهــورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
الديــوان الـوطـنــي للـتطــهــيــر

المنـاظـرة الـخــارجــيـة لإلنتداب بعـنــوان سـنـة 2102

القــائـمـة النهائية للمتـر ّ
شـحـيــن المقبـولـيــن لإلنـتـداب
ّ
لـخـطــة  :مــتــصــرف اإلخـتـصــاص :محاسبة أو تصرف مالي
ا
:
رقم بطـاقة التعريف
الوطنية

رقم ملف الترشح

الرتبة
حسب
الترتيب
التفاضلي في
اإلختبار
)(QCM

ايناس جمعة

05 85 55 30

1300 200 15 020

01

سومية شكري

06 15 22 88

1300 200 04 417

02

06 78 56 06

1300 200 10 559

01

1300 200 05 651

01
01

الوالية
مكــان العمل (التعيين)

عدد المراكز
المعروضة
للتناظر

توزر

20

القيروان

20

لبنى العاتي

تطاوين

20

فتحي لسود

05 82 93 49

كوثر الثابت

07 28 16 42

1300 200 01 060

تونس الكبرى

20

محمد علي الشرفي

07 02 39 44

1300 200 09 999

02

ارشيد التومى

00 92 78 90

1300 200 07 576

03

سليانة

20

مراد الزغيبي

03 79 20 19

1300 200 16 518

01

سيدي بوزيد

20

عبد الباسط عمري

05 97 32 07

1300 200 08 640

01

صفاقس

20

منى الطريقي

05 30 95 86

1300 200 15 472

01

قبلي

20

كوثر بن خليفة

04 86 31 44

1300 200 16 989

01

اإلســم و الـلـقـب

مالحظة هــامة:
المترشحون الـواردة أسم ـاؤهم بـالقــائـمـة أعـاله مـدعــوون لإللـتـحــاق بــإدارة الـمـوارد الـبـشـريــة للديــوان الـوط ـن ــي لل ـت ـط ـهـ ـيـر بـالـمـقــر
اإلجـتـمــاعــي الـكــائـن بـ 20نـهـج الـهــادي نـويــرة تــونـس ،وذلك إلتـمــام إج ـراءات اإلنـتـداب مـصـحوبين بـالـوثــائـق الالزمة لـذلـك.
اضغط هنا لإلطالع على الو ثــائـق الالزمــة

تـنــبـــيـه هــام جـ ّدا:
كـل مـتـرشـح اليـلـتـحـق فـي أجـل أقـصــاه شـهـر مـن تــاريــخ الـتـصـريــح بـقــائـمـة الـنّــاجـحـيـن فـي الـمـنــاظـرة ،وبعد انقضاء أجـل أقـصــاه خمسة

عشرة ( )01يومـا من التنبيه عليه كتــابـيــا ،يـعـتبر متخليــا نهــائيــا ،ويـتـم شـطـب إسـمـه من قــائـمة المترشحين النّـاجحين نهـائيـا في المناظرة.
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