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(كهرباء: اختصاص )عون تقنً .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/1011720 936118زاٌدنزار1

مقبول◄/1731520 641118البرىمالك2

مقبول◄/1581620 773119العالقًحسٌن3

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(مٌكانٌك: اختصاص )عون تقنً .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/3131120 170118نمالةأحمد1

مقبول◄/787920 391119حفصة بنداود2

مقبول◄/1291620 610119سوٌلمشوق3ً

مقبول◄/7741420 608119الجنحانًصفوان4

مقبول◄/6041320 415119كدوعكمال5

مقبول◄/9821820 432118بنسالمٌوسف6

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(مٌكانٌك: اختصاص )عامل مؤهل .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/1641920 509118الخٌاطًأٌمن محمد1

مقبول◄/3451420 863118المؤدبمحمد2

مرفوض◄/20ملغاة348 409118مسعودسٌف3

مقبول◄/3832020 095118المناعًمحمد4

مقبول◄/5981620 235118الخٌاريمروان5

مقبول◄/8051020 516118المطوسًرفٌق6

مرفوض◄متغٌب823 875118الواعروجدي7

مقبول◄/9601620 495118الشاوشالرحمان عبد8

مرفوض◄متغٌب000 304119الخوجةأحمد9

مقبول◄/0261920 563119شّرادةمحمد10

مقبول◄/0641420 509119بنخلٌفةمؤٌد11

مقبول◄/154920 117119الجازيالهادي12

مقبول◄/1661920 201119حسٌن بنزٌاد13

مقبول◄/2161120 675119الصٌدباسم14

مقبول◄/3431520 378119مهٌرسفٌان15

مقبول◄/3641420 294119شوشانمنتصر16

مقبول◄/4301420 333119راقوبًفراس17

مقبول◄/5521820 574119بنعطٌةالدٌن بدر18

مرفوض◄متغٌب627 356119الكٌالنًبالل19

مقبول◄/6301720 961119العابدربٌع20

مقبول◄/6701720 255119الحلفاويرؤوف21

مقبول◄/7481820 874119بادٌسوائل22

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(مٌكانٌك: اختصاص )عامل مؤهل .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/0021520-739345الغربًزٌاد23

مقبول◄/0031320-151345قوٌدر بنهٌثم24

مقبول◄/0041620-937345المهذبًأشرف25

مقبول◄/0051520-642345الرطازيالرحمان عبد26

مقبول◄/0061920-598345حمودة بنمحمد27

مقبول◄/0071620-598345زروقًالدٌن نجم28

مقبول◄/0081220-047345شبوحأحمد29



(كهرباء: اختصاص )عامل مؤهل .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/9901320 815117حمزةالٌاس1

مقبول◄/2871420 260118هللا بنعبدبالل2

مقبول◄/0011320-805346عامريأٌمن3

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(تنظٌف: اختصاص )عامل ٌدوي .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/9551720 532117نسٌبعمارة1

مقبول◄/9961120 663117علً بنالحاجأٌمن2

مقبول◄/0021120 532118شعبان الحاجامٌن3

مقبول◄/0161420 466118رزقًصبري4

مقبول◄/0511320 761118المجٌدسلٌم5

مقبول◄/1751820 428118الوصفانالدٌن سٌف6

مقبول◄/3251420 694118غولةمالك7

مقبول◄/4561720 538118الصاريعفٌفة8

مقبول◄/5721620 805118العجٌلًبرهان9

مقبول◄/6511820 996118الهاللً الخمٌريامال10

مقبول◄/6691820 887118بنزاٌداٌناس11

مقبول◄/6831620 624118هللا ضٌفشهاب12

مقبول◄/8132020 052118بالشٌخطارق13

مقبول◄/9061920 623118خضراويعزٌزة14

مقبول◄/0021720 798119بنالقاضًمكرم15

مقبول◄/0071820 532119الربوديشاكر16

مقبول◄/0121820 019119قرامًهادٌة17

مقبول◄/0221520 047119خلفهشام18

مقبول◄/0621620 487119بنعٌادمنال19

مقبول◄/1111920 871119الخضارمحمد20

مقبول◄/1761820 684119الهواريطارق21

مرفوض◄متغٌب203 761119سلٌمان بناٌمان22

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(تنظٌف: اختصاص )عامل ٌدوي .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/2061120 390119الغرٌانًمحمد23

مقبول◄/4321920 155119الّزرلًحمزة24

مقبول◄/4651320 902119بالطٌبواصف25

مقبول◄/4751120 485119مامًغٌث26

مقبول◄/5491420 812119زغبٌبأمٌن أحمد27

مرفوض◄متغٌب587 027119االحمرمهى28

مرفوض◄متغٌب655 591119اللطٌف بنمحمد29

مقبول◄/7181920 453119عبٌديالكرٌم عبد30

مقبول◄/7341320 664119حمزةمحمد بن حمزة31

مقبول◄/7971820 139119بعطوطحسام32

مقبول◄/8751120 387119الزمنًمحمد33

مقبول◄/8771120 953119العكاريمحرز34

مقبول◄/9071920 501119التاجوريرٌاض35

مقبول◄/0011820-434348بنفرحاتأنٌس36

مقبول◄/0021720-101348بنسلٌمانالدٌن سٌف37

مقبول◄/0101620-347348بنعونخٌرة38



(حراسة: اختصاص )حارس درجة أولى .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/9621420 147117المباركًعالءالدٌن1

مقبول◄/0121120 441118عمار بنأشرف2

مقبول◄/0281520 944118شٌحةفهم3ً

مقبول◄/0641320 508118بننصرحازم4

مقبول◄/1091220 962118حناشًهشام5

مقبول◄/1721320 625118الزرلًوسام6

مقبول◄/1841120 493118بناسحاقمجدي7

مقبول◄/2081320 653118محمود بنمروان8

ٌّرالٌاس9 مقبول◄/2311420 591118الصغ

مقبول◄/3421020 609118داودعمر10

مقبول◄/3561520 276118كشروديفٌصل11

مقبول◄/3861720 184118الفٌاللً بنعٌسىنبٌل12

مقبول◄/6061120 804118العكرمًسالم13

مرفوض◄متغٌب614 062118هبولأحمد14

مقبول◄/617920 297118الماجريالدٌن سٌف15

مقبول◄/6191120 499118بوجمٌلاحمد16

مقبول◄/6561420 167118بوزازيلطف17ً

مقبول◄/7211220 415118المطٌريمحمد بن الطاهر بن فرج18

مقبول◄/7241220 775118الهمامًأحمد19

مرفوض◄متغٌب727 943118الجالصًالوهاب عبد20

مرفوض◄متغٌب729 010118الراٌسالهادي محمد21

مقبول◄/7641620 676118سبوعًسام22ً

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



(حراسة: اختصاص )حارس درجة أولى .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/7651120 319118بوزقٌبةبالل23

مقبول◄/7901220 538118المشاطحكٌم24

مقبول◄/7971920 320118قرابأحمد25

مقبول◄/8211320 471118بنحسونداود26

مقبول◄/838520 458118فرشٌشًرضوان27

مقبول◄/9231620 538118رحومة بنبشٌر28

مقبول◄/9321320 912118الهمامًصبري29

مقبول◄/9391320 862118شبوحالهادي30

مقبول◄/0401720 365119ساسًسفٌان31

مرفوض◄متغٌب082 456119داود الحاج ابنحمزة32

مقبول◄/1471520 451119المٌالديمجدي33

مقبول◄/1481020 037119عطٌة بنالدٌن نور34

مقبول◄/1551120 862119الطرابلسًرمزي35

مرفوض◄متغٌب220 917119عرٌضًأمٌن محمد36

مقبول◄/2221620 562119الزاٌديفؤاد37

مقبول◄/2261420 781119السعدونًزٌاد38

مقبول◄/2351820 963119المؤدبغٌث39

مقبول◄/2511420 545119الترٌكًأمٌن40

مقبول◄/2641220 513119الشٌخحمدى41

مقبول◄/2661720 503119الطرهونًمحمد42

مقبول◄/2911120 454119بنرجبنضال43

مقبول◄/3541120 317119بوزٌدالطاهر44



(حراسة: اختصاص )حارس درجة أولى .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/3701820 515119الدبابًعادل45

مقبول◄/4001720 384119الحطابفراس46

مقبول◄/4211120 058119العزابًحسن47

مرفوض◄متغٌب481 497119عمٌرةودٌع48

مقبول◄/4831120 134119التومًعلً محمد49

مقبول◄/4881320 691119بنمباركسعٌد50

مقبول◄/5301420 151119فروجةعصام51

مقبول◄/5531520 259119مورٌةالدٌن شمس52

مقبول◄/5811820 381119الكرمةمحمد53

مقبول◄/5901720 484119الصغٌر محمدمحمد54

مقبول◄/610820 922119بولجفانٌاسٌن55

مقبول◄/6381520 067119بلكحلالدٌن نور56

مقبول◄/656920 553119غٌضاويالباسط عبد57

مقبول◄/6671220 703119واثقهٌثم58

مقبول◄/6771520 105119الحمامًمحمد59

مقبول◄/6831220 867119الفتحلًمحمد60

مقبول◄/6891120 044119علٌةرٌاض61

مقبول◄/7461020 216119بوسمٌنةسالم محمد62

مرفوض◄متغٌب750 577119لخضرأشرف63

مقبول◄/7751120 111119بالرحٌممعاوٌة64

مقبول◄/8121320 663119جداٌدٌةمسعود65

مقبول◄/8231320 008119الصغٌرخمٌس66



(حراسة: اختصاص )حارس درجة أولى .......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/825820 942119باشاطالل67

مقبول◄/827920 200119األزٌديوسام68

مقبول◄/8291020 334119المحمديالدٌن شهاب69

مقبول◄/8371220 830119بنمسعودقٌس70

مقبول◄/8401520 616119عٌادأٌمن71

مقبول◄/8511520 407119الحدٌديشهاب72

مقبول◄/8721220 781119شارنًأحمد73

مقبول◄/8931120 928119الشٌخ بنالعالً عبد74

مقبول◄/0031120-202349بالرزاقةٌوسف75

مقبول◄/0041320-114349الحمامًأحمد76

مقبول◄/0051620-399349بنسالمأنس77ً

مقبول◄/0061020-743349بنثامرأمٌن محمد78

مقبول◄/0071420-430349الصغٌرمهران79

مقبول◄/0081120-651349الجازيهاشم80

مقبول◄/0091520-989349الجازيرام81ً

مقبول◄/0101220-618349فتاح بنأسامة82

مقبول◄/0111020-124349الجبالًأشرف83

مقبول◄/0121420-113349بلغٌثماهر84

مقبول◄/0151720-992349األسودشهٌر85

مقبول◄/0171020-580349الحاجًصالح محمد86

مقبول◄/018920-127349الدٌن عزأٌمن87

مقبول◄/0191520-531349الساحلً بالنورالقادر عبد88

مقبول◄/0201620-915349العائفٌةآزر89



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع

مقبول◄/9341020 212117االحمرحٌدر1

مقبول◄/9531020 716117العرٌفًوجدي2

مقبول◄/9591420 975117بنعثمانحّسان3

مقبول◄/9601520 350117حمادة بنخالد4

مقبول◄/9671420 648117بالغولالدٌن عالء5

مقبول◄/9791420 064117الرزقًصالح6

مقبول◄/9841720 699117عٌادمروان7

مقبول◄/9871320 496117المناعًمحمد8

مقبول◄/9881220 538117هرماسًرضا9

مقبول◄/9891620 680117الشلًوائل10

مقبول◄/9921220 486117بالحاجمحمد11

مقبول◄/0001420 404118بنحسنصدق12ً

مقبول◄/0041320 764118المحمديسالم13

مقبول◄/0081320 973118الفاهموجدي14

مقبول◄/0191220 880118سوٌسًثامر15

مقبول◄/0201920 466118البلعًاحمد16

مقبول◄/0211320 722118قرٌداحمد17

مقبول◄/0261720 384118قصدهللاحسام18

مقبول◄/0291020 877118مبارك بنجمال19

مقبول◄/0371320 414118عبدالويمحمد20

مقبول◄/0401120 133118غرسة بنمحمد21

مقبول◄/0521120 136118المؤدبوسام22

العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/0531420 623118العبٌديأمٌرة23

مقبول◄/0651620 748118النجارأشرف24

مقبول◄/0681720 654118البلعًسهٌل25

مقبول◄/0801620 847118الوسًاحمد26

مقبول◄/0841320 531118الكشروديمنتصر27

مقبول◄/0861320 031118غالبحمزة28

مقبول◄/0871320 094118العٌاريالقادر عبد29

مقبول◄/0891020 589118السلطانًحسام30

مقبول◄/0901720 814118المسعديالهادي محمد31

مقبول◄/0911220 422118قاسم بنالحاجعبدالعزٌز32

مقبول◄/1031720 249118بنعامرأٌمن33

مقبول◄/1051320 619118األرقشأشرف محمد34

مقبول◄/1101520 140118الصكلًمعز35

مقبول◄/1151520 122118غنامزٌاد محمد36

مقبول◄/1201420 500118اللبديمحمد37

مقبول◄/1211620 001118االشهبالعزٌز عبد38

مقبول◄/1231520 742118الحجريمحمد39

مقبول◄/1241220 521118الجندوبًأٌمن40

مقبول◄/1261320 071118وصٌفًشادي41

مقبول◄/1291320 876118جربًالدٌن مح42ً

مقبول◄/1301420 762118الدعاساحمد43

مقبول◄/1481420 537118بننصراوس44



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/1491320 081118شرٌفاألمٌن محمد45

مرفوض◄متغٌب153 142118قدورقٌس46

مقبول◄/1551320 168118التونسًماهر47

مقبول◄/1591420 081118رٌاحًحمدي48

مقبول◄/1661720 008118عٌسى بنأشرف49

مقبول◄/1791620 668118الخلفونًالحبٌب محمد50

مقبول◄/2211620 885118الفرشٌشًابراهٌم51

مقبول◄/2231420 706118الكاملرٌاض52

مقبول◄/2381420 952118سالمًالصادق53

مقبول◄/268720 628118بوكٌلحامد54

مقبول◄/2701620 269118المحمديرٌاض55

مقبول◄/2831520 191118هللا بنفتحبسام56

مقبول◄/2881620 733118عونبلٌغ57

مقبول◄/2981320 613118العاٌديحسٌن58

مقبول◄/3141320 111118الوهٌبًمحمد59

مقبول◄/3201420 215118شعبانرائف60

مقبول◄/3571420 547118بنرحومةصدام61

مقبول◄/3591420 819118التومً بنخلٌل62

مقبول◄/3641520 647118العٌساويالدٌن سٌف63

مقبول◄/3651320 588118الحمرونًنزار64

مقبول◄/3691420 499118حمد بنعمر65

مقبول◄/3951520 910118بنفرجمهدي66



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/4161120 784118المسعديأٌوب محمد67

مقبول◄/4481320 009118إسماعٌلنزار68

مقبول◄/4501120 128118البوهانًمنٌر69

مقبول◄/4521620 369118السبريلسعد70

مقبول◄/4531220 658118زواريالرزاق عبد71

مقبول◄/4601120 030118الصدٌقكارم72

مقبول◄/4681620 698118المشايسمٌر73

مقبول◄/4721020 520118بنمباركهٌثم74

مقبول◄/4731420 462118ونٌسمحمد75

مقبول◄/4781320 797118رزقًمهدي76

مقبول◄/4991720 061118فاكرمروان77

مقبول◄/5121620 546118عراكًأحمد78

مقبول◄/5211320 811118احمدحافظ79

مقبول◄/5291620 097118الماجريسفٌان80

مقبول◄/5431320 077118الربٌعًمحمد81

مقبول◄/5451120 844118السمٌشًمحرز82

مقبول◄/5611320 354118سفراوخلٌل حمزة83

مقبول◄/5671020 181118عرفةاالسعد84

مقبول◄/5711320 189118الضاوىالمنعم عبد85

مقبول◄/5741220 273118المرداسًعل86ً

مقبول◄/5821520 849118اللٌل برقمكرم87

مقبول◄/5921120 418118بوناصري بنرشاد88



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/5971620 865118جوٌلةسلٌم89

مقبول◄/6261420 976118فرج بنالحاجنجٌب90

مقبول◄/6281520 269118المرابطمحمد91

مقبول◄/6331220 552118بنقدارهمحمد92

مقبول◄/6341620 252118االفًعادل93

مقبول◄/6551720 146118بنعلًأنٌس94

مقبول◄/6821720 911118حمزاويمحمود95

مقبول◄/7011320 880118رٌاحًشكٌب96

مقبول◄/7131220 717118هللا خلفسمٌر97

مقبول◄/7161520 545118عزٌزحسام98

مقبول◄/7181620 871118الطٌاريباهلل معتز99

مقبول◄/7321620 416118سالمأٌمن محمد100

مقبول◄/7361420 485118السعٌديودٌع101

مقبول◄/7421220 052118العمريأسامة102

مقبول◄/7431220 436118زنائدٌةلطف103ً

مقبول◄/7511420 820118الجبالًالدٌن سٌف104

مقبول◄/7521620 530118سالويمالك105

مقبول◄/7531220 653118نوارالسالم عبد106

مقبول◄/7721520 781118هللا عبد بنورد107

مقبول◄/7731620 057118أحمدالمختار أحمد108

مقبول◄/7741620 859118ٌحٌاويجعفر109

مقبول◄/7791620 973118هللا طاعخلٌل110



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/7931320 718118المغٌربًالطٌب111

مقبول◄/7941620 841118الغانمًنجٌب112

مقبول◄/8031220 484118الهٌشريمحمد113

مقبول◄/8081220 373118جعفرأمٌر114

مقبول◄/8221420 367118سعد بنأنور115

مقبول◄/8331320 237118زمٌتاشرف116

مقبول◄/8351320 067118المسعديغازي117

مقبول◄/8401620 695118عنتٌتالناصر محمد118

مقبول◄/8521420 510118جاللًمحمد119

مقبول◄/8601520 560118علً بنفهم120ً

مقبول◄/8841320 239118العوٌنًمحمد121

مقبول◄/8861320 808118المحمديالدٌن جمال122

مقبول◄/9091820 508118الجبالًحسٌن123

مقبول◄/9121320 161118الشٌحًمنتصر124

مقبول◄/9131720 623118عٌسى بنوسام125

مقبول◄/9161520 306118زاوشسفٌان126

مقبول◄/9411320 933118الجالصًعل127ً

مقبول◄/9551420 129118بوخضٌرنادر128

مقبول◄/9571220 562118القاسمًبدرالدٌن129

مقبول◄/9681320 851118حسٌن بنمحمد130

مقبول◄/9711220 515118الطعملًالوهاب عبد131

مقبول◄/9861420 449118الصٌفًقٌس132



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/014920 895119أحمد بنممدوح133

مقبول◄/0191420 943119فتٌنًشادي134

مقبول◄/0391720 008119الغربًمحمد135

مرفوض◄متغٌب046 270119الشابًالدٌن سٌف136

مقبول◄/0651320 009119مزالًادم137

مقبول◄/0701320 743119ٌوسفًعلً محمد138

مقبول◄/0831320 904119هوٌسةاالمٌن هشام139

مقبول◄/0841020 631119حفٌظالطاهر محمد140

مقبول◄/0861520 373119عمريرٌاض141

مقبول◄/0891520 475119حمام بورٌسةحلم142ً

مقبول◄/0951320 551119مٌرةذاكر143

مقبول◄/1091520 167119العسٌلًأحمد144

مقبول◄/1131220 020119الذواديمحمد145

مقبول◄/1311620 152119سعد بنزاٌد محمد146

مقبول◄/1401520 985119النفاتًوسٌم147

مقبول◄/1431120 193119الحناشًامٌن احمد148

مقبول◄/1591120 220119تومًناجح149

مقبول◄/1601620 901119طالب بنلمجد150

مقبول◄/1621420 056119بالفالححمزة151

مقبول◄/1731120 799119منصورٌاسٌن152

مقبول◄/1791320 069119العزٌز بنعبدعمر153

مقبول◄/1801520 942119الشارنًشوق154ً



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/1821520 225119علً بلحاجعمر155

مقبول◄/1831620 659119سفسافًسام156ً

مقبول◄/1911020 743119العبٌديعصام157

مقبول◄/1941620 916119الزرلًّوجدي158

مقبول◄/1961620 952119العونًأحمد159

مقبول◄/2041220 269119الباونديمحمد160

مقبول◄/2091220 862119الشهٌبًبالل161

مقبول◄/2241620 582119الفطناسًولٌد162

مقبول◄/2751020 378119قاسمًالدٌن سٌف163

مقبول◄/2921520 040119بنسعٌدمعز164

مقبول◄/3011520 471119سالويماهر165

مقبول◄/3151920 216119عمر بالحاجالناصر محمد166

مقبول◄/3321820 644119الحٌانبشٌر167

مقبول◄/3331420 728119الطرابلسًولٌد168

مقبول◄/3371720 764119سالمًنعٌم169

مقبول◄/3381520 724119زٌد بنطارق170

مقبول◄/3391520 040119محرزنادر171

مقبول◄/3401520 530119المهذبًعلً محمد172

مقبول◄/3441420 918119الجربًماهر173

مقبول◄/3561520 797119الوسالتًالٌاس174

مقبول◄/3591620 433119المٌساويأمٌر175

مرفوض◄متغٌب394 185119دنقٌرٌاسٌن176



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/3981420 503119التلٌلًأشرف177

مقبول◄/4041120 788119عوٌساويولٌد178

مقبول◄/4331420 181119بالحاجإبراهٌم179

مقبول◄/4391320 054119التركًسلٌم180

مقبول◄/4521620 474119موسىباسم181

مقبول◄/4551720 946119ترابمنصر182

مقبول◄/4841420 289119بوعبٌدٌوسف183

مقبول◄/4911320 802119دقازأشرف184

مقبول◄/4921220 281119العمراويمروان185

مقبول◄/4971320 164119الحجريصدٌق186

مقبول◄/5031320 208119ماجريرؤوف187

مقبول◄/5051620 627119صالح بالحاجموفق188

مقبول◄/524920 912119الشنوفًاحمد189

مقبول◄/5251720 380119الحريسهٌل190

مقبول◄/5321120 919119رقمونحلم191ً

مقبول◄/5411120 698119ضٌفاويعماد192

مقبول◄/5601420 486119خضراويمهدي193

مقبول◄/5691620 174119الجالصًالعرب194ً

مقبول◄/5841620 947119الوكالعماد195

مقبول◄/5881820 672119الماطوسًسام196ً

مقبول◄/6001420 209119السوٌسًماهر197

مقبول◄/6051420 502119بنعلٌةحسام198



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/6131720 300119الجدوسٌم199

مقبول◄/6221420 966119صالح بنالحاجفوزي200

مقبول◄/6241220 167119الطرابلسًغسان محمد201

مقبول◄/6371220 386119الهمامًحاتم202

مقبول◄/6411520 261119النفاتًالٌاس203

مقبول◄/6421620 803119عمريمروان204

وجدي205
 بن الفتاح عبد بن

عمر حسونة
مقبول◄/6451320 612119

مقبول◄/6631420 924119سهلول بنابراهٌم206

مقبول◄/6661620 227119الصٌدالدٌن سٌف207

مقبول◄/6941720 344119األزرقأحمد208

مقبول◄/7211020 613119شعبانمعٌن محمد209

مقبول◄/7271720 758119حموده بنمراد210

مقبول◄/737920 689119بوحمٌدةوضاح211

مقبول◄/7391420 397119حسونةأٌمن212

مقبول◄/7531320 635119الغزالنًرضوان213

مقبول◄/7601320 661119باشةحسام214

مقبول◄/7671420 642119بنهاللرٌاض215

مقبول◄/7771520 793119الجربًحمزة216

مقبول◄/7881520 316119هللا بنعبدأشرف217

مقبول◄/7961320 866119الشاوشمجدي218

مقبول◄/8081220 665119محمودصالح219

مقبول◄/8171920 698119سلٌمانحسام220



سائق حافلة.......مناظرة إنتداب خارجً لخطة 

عدد الترشحو. ت. رقم باللقباإلسمر/ع
العدد المتحصل 

علٌه باإلختبار
اإلختبار نتٌجة

الكتابي األولية

مقبول◄/8191620 948119النوريمحمد221

مقبول◄/8261120 147119القرويصابر222

مقبول◄/8381620 301119الحواتخلٌل احمد223

مقبول◄/8411620 048119سالمًالهادي محمد224

مقبول◄/8451320 806119العجنقًٌاسٌن225

مقبول◄/8611320 478119خضراويعادل226

مقبول◄/8701120 235119العونًمروان227

مقبول◄/8741520 779119حدادأمٌن محمد228

مقبول◄/8801120 958119جمعةلنور229

مقبول◄/0011120-810350الحمديمحمد230

مقبول◄/0021120-899350الطوٌبًضٌاء231

مقبول◄/0051120-829350دهانغافر232

مقبول◄/0071520-395350عرابًصابر233

مقبول◄/0081820-537350بنحسٌنعدنان234

مقبول◄/0091820-498350الصغٌرمحمد235

مقبول◄/0101120-041350السعدانًرام236ً

مقبول◄/0121720-147350عزالدٌنمحمد237

مقبول◄/0151220-766350ضفلًرام238ً

مقبول◄/0301720-205350مصباحًوضاح محمد239


