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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 غُز واًٍِِف  10811873 احّذ تٓ حُّذج 6218 1

 ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً و ِذج اٌخثزج غُز ِحذدج 06309309 حّذٌ اٌثاضا 6004 2

 ِذج اٌخثزج غُز ِحذدج 07174757 ساٍِ تٓ حشاس 4993 3

 غُز واًٍِِف  06454139 أُس تٓ عٍُح 6214 4

  و ِذج اٌخثزج ألً ِٓ سٕحغُز واًٍِِف  04919536 ِزسوق تٓ عىْ 5136 5

  فىق اٌّطٍىباٌذراسٍِسرىي اي و غُز واًٍِِف  06498416 عّز ِماَش 6003 6

 غُز واًٍِِف  09775671 عثذ اٌعشَش االهىاق 6012 7

  فىق اٌّطٍىباٌذراسٍِسرىي  اي و غُز واًٍِِف  08971576 أضزف إٌاصزٌ 5368 8

 اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب 06343265 وّاي اٌذغُس 4481 9

  فىق اٌّطٍىباٌذراسٍِسرىي اي و غُز واًٍِِف  09778059 اَىب حّاَ 4992 10

 غُز واًٍِِف  09814268 ِزواْ ِشواي 5137 11

 ِذج اٌخثزج ألً ِٓ سٕح و ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 09823107 عثذ اٌىزَُ اٌعطىضٍ 6216 12
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 غُز واًٍِِف  02338629 ِحّذ عٍٍ اٌثذوٌ 6002 13

  و اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  06489952 ِحّذ اٌثاهٍ 6015 14

 ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 06469105 هُثُ تٕشوَرُٓ 6013 15

  غُز صاٌحح3اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب و تطالح عذد  06439819 اٌّىٍ ِثارن 4743 16

 غُز واًِاٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب وٍِف  06322251 لُس تٓ خٍُفح 4744 17

 اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب و اٌخثزج ألً ِٓ سٕح 10812290 راٍِ اٌمّاطٍ 4745 18

 اٌماِح ألً ِٓ اٌّطٍىبطىي  07925749 ِهذٌ تاٌسعىدٌ 5138 19

 غُز واًِضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ و ٍِف  06351184 ِحّذ اٌمٕذوس 5634 20

 ضارن فٍ أوثز ِٓ خطح 06440766 وجذٌ تٓ عثذ اٌجىاد 5290 21

 غُز واًٍِِف  06393845 اٌفهزٌ اٌّثزون 5761 22

 غُز واًٍِِف  09778746 ِحّذ عىْ هللا 5711 23

 غُز واًٍِِف  06483103 ِحّذ عٍٍ لزاب 4943 24



 الشـركـة الجــهوية للنــــقل

  لواليـــة نابـــــل      

 المرفوضين لخطة حارس درجة أولى اختصاص حراسة المترشحين  قائمة

 2110/2016/1316 عدد الشغل طلب عرض

 

Page 3 sur 11 
 

ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

  فىق اٌّطٍىبدراسٍ و اٌّسرىي اغُز واًٍِِف  04811216 ِهذٌ اٌغالتٍ 4610 25

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح 06290035 ِعش اٌذعذوش 4612 26

 ِذج اٌخثزج غُز واضحح 09830285 غساْ اٌذرَذٌ 4944 27

 09802863 ِحّذ اٌّؤدب 4611 28
غُز واًِ و ضارن فٍ أوثز ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً و ٍِف 

 ِٓ خطح
 ضارن فٍ أوثز ِٓ خطح 06348637 اٌجذَذٌ اٌطزَف 4945 29

  و اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىبغُز واًٍِِف ذٕمصه  06350951 رتُع اٌثزَه 5581 30

 غُز واًٍِِف  10801629 خاٌذ عّار 6219 31

 06499093 ٔادر االحّز 6312 32
 دراسٍضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزج ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ و اٌّسرىي اي

 فىق اٌّطٍىب

 00928674 عشَش تٓ ضى 6223 33
غُز  ٍِفاٌسٓ فىق  اٌّطٍىب و اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب و

 واًِ
 غُز واًٍِِف  06329804 عصاَ اٌىسالذٍ 6313 34

 اٌخثزج ألً ِٓ سٕح 09789144 ثاِز اٌطزعثٍ 6222 35

  فىق اٌّطٍىبدراسٍاٌخثزج ألً ِٓ سٕح و اٌّسرىي اي 07314286 ِزاد اٌجثاٌٍ 6220 36
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 غُز واًٍِِف  06461406 اٌّجذوب تٓ احّذ 6221 37

  فىق اٌّطٍىبدراسٍ و اٌّسرىي ايغُز واًٍِِف  12814976 ِحّذ سٔىْ 6317 38

 غُز واًٍِِف  06341743 جّاي اٌّحّذٌ 5365 39

 غُز واًٍِِف  06467188 ِحّذ سَاد اٌىار 4911 40

 غُز واًٍِِف  00994233 ِاهز اتٓ فزحاخ 4910 41

 غُز واًٍِِف  09783580 ِزواْ اٌهّاٍِ 5941 42

 غُز واًٍِِف  06391228 آَّ اٌشٔاَذٌ 6009 43

 طىي اٌماِح ألً ِٓ اٌّطٍىب 08006826 فاضً اٌجثاٌٍ 5059 44

 غُز واًِاٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب  و ٍِف  06424822 اتزاهُُ تٕصاٌح 6342 45

 غُز واًٍِِف  10815778 آَّ ثاتد 6347 46

 غُز واًٍِِف  06458297 خاٌذ عثذ اٌسرار 5940 47

 غُز واًٍِِف  06475385 ِهذٌ اٌّزحىي 5532 48
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح 09783755 وجذٌ تىار 5531 49

 غُز واًٍِِف  06457947 رضا تٕفُٕح 5939 50

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح و ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 09483393 عالء اٌّزعٍ 5398 51

  و ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصًغُز واًٍِِف  06449178 إٌّرصز تٕسىَسٍ 6348 52

  ِٓ إٌّذوتُح و ضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزجغُز واًٍِِف  09782490 وائً ُِزاوٌ 6006 53

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح 00982246 اٌّهذٌ سٍُّاْ 6005 54

 غُز واًٍِِف  06371439 تساَ اٌصّعٍ 5139 55

 غُز واًِ ٍِف اٌّطٍىب واٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ  00989235 حّذٌ ٍُِح 5869 56

 غُز واًِ ٍِف اٌّطٍىب واٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ  06347122 ِزاد عاِز 4587 57

 غُز واًٍِِف  09762151 ِٕرصز ؤُس 4794 58

 غُز واًٍِِف  04592649 ِحّذ اٌثزلاوٌ 4795 59

 غُز واًٍِِف  09772781 ورد تٓ عثذ هللا 4908 60
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

  و اٌسٓ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  00897163 عشوس إٌفاذٍ 5638 61

  ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُ و ضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزجغُز واًٍِِف  10978729 ِاهز ٔصُة 5790 62

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي اي و غُز واًٍِِف  06482666 ُٔشار اٌعُّزٌ 5369 63

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي اي و غُز واًٍِِف  09825432 لُس حسُٓ 5690 64

  ِٓ ِٕذوتُح اٌرعٍُُضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزج 00986710 عٍٍ اٌساحٍٍ 5289 65

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي ايضهادج ِذرسُح غُز ِؤضزج و  00982339 سٍُُ خُّس 5315 66

 غُز واًٍِِف  06386436 عثذ إٌّعُ رورو 4796 67

 ذعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىبايِسرىي اي 06359624 ِحّذ عٍٍ ٔاضٍ 6319 68

 غُز واًِ و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطحٍِف  09783580 ِزواْ اٌهّاٍِ 6311 69

 غُز واًٍِِف  07582208 إٌّذر جثُزج 5635 70

 06371451 خاٌذ حُّذ 4797 71
 و ضارن فٍ أوثز  و ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصًغُز واًٍِِف 

 ِٓ خطح
 ضهادج خثزج غُز صاٌح 07060594 ساٌُ اٌذعجٍ 4793 72
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

  وضهادج خثزج غُز صاٌحغُز واًٍِِف  06164731 عادي اتزاهٍّ 5789 73

 ضهادج طثُح غُز صاٌحح 08252318 ِحّذ اٌهادٌ اٌثىسَذٌ 4906 74

  و ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصًغُز واًٍِِف  13611324 احّذاٌطارٍٔ 5793 75

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي اي 06469927 ِحّذ سٍُُ اٌفهزٌ 5363 76

 غُز واًِ و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطحٍِف  07738111 ِحّذ اٌىهُثٍ 5689 77

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي اي 09829942 تذر اٌذَٓ اٌعجٍٍُ 5691 78

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىبايِسرىي اي 06360225 وٌُذ تٓ جعفز 4668 79

 غُز واًٍِِف  04585122 خاٌذ اٌعثُذٌ 5006 80

 ورد تعذ اِجاي 07923958 فؤاد غُضاوٌ 6400 81

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح 06488879 عزفاخ تىتىز 4670 82

 غُز واًٍِِف  09708122 حسٓ سوته 4671 83

 غُز واًٍِِف  06487088 ِحّذ اٌسٍٍُّ 5859 84
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 غُز واًٍِِف  00989234 غساْ اٌعُاضٍ 5857 85

  و اٌسٓ فىق اٌّطٍىب ٌٍّطٍىبذعٍٍُّ غُز ِطاتكايِسرىي اي 06292159 وساَ جثٍىْ 5860 86

 غُز واًٍِِف  09756495 آَّ اٌىواي 5863 87

 غُز واًٍِِف  06456147 اَسز تٓ لزَص 5865 88

 غُز واًٍِِف  09814836 ضهاب إٌّصزٌ 5866 89

 ذعٍٍُّ فىق اٌّطٍىب و عذَ ذىفز اٌخثزجايِسرىي اي 06456939 اٌطُة اٌذتاتٍ 5867 90

 ضهادج خثزج غُز صاٌحح 06148538 سفُاْ تٓ ِحزس 5529 91

 ذعٍٍُّ دوْ اٌّطٍىبايِسرىي اي 09809776 جالي لزاب 5207 92

 ِزواْ ِاضٍ 5208 93
 

 غُز واًٍِِف 

  و اٌطهادج اٌعٍُّح غُز ِطاتمح ٌألصًغُز واًٍِِف  06355779 ٌسعذ اٌالفٍ 4510 94

 غُز واًٍِِف  06475546 حسٍٕ تُه 5209 95

 غُز واًٍِِف  09771401 ِٕذر تٕزِضاْ 5211 96
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

  و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطح و اٌسٓ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  06254686 ٔثًُ اٌجثاٌٍ 4528 97

 غُز واًِ و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطحٍِف  06490741 عّز اٌىُالٍٔ 4514 98

 ورد تعذ اِجاي 09776524 آَّ عزاتٍ 6397 99

 غُز واًٍِِف  06358791 لُس ِىسً 4667 100

 ورد تعذ اِجاي 04727302 ِحّذ اٌذرَذٌ 6396 101

 اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىب 09789832 حّشج غزَة 5708 102

 ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 00981280 أىر فزحاخ 5057 103

  و اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  06483380 عثذ اٌمادر اٌفشأٍ 5056 104

 ضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 06486497 وساَ اٌزَاحٍ 5709 105

 غُز واًِضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً و ٍِف  00939593 احّذ ٔصُة 4697 106

 اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىب 06403685 سُف اٌذَٓ تىعفُف 6343 107

  و اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  08877319 اَىب تٓ وزَُ 5058 108
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 ورد تعذ اِجاي 08050417 فُصً ِٕاعٍ 6345 109

 غُز واًٍِِف  09761907 هطاَ تٓ اٌحاج لاسُ 6346 110

 ِذج اٌخثزج ألً ِٓ سٕح 06490987 آَّ اٌذرَذٌ 6344 111

 غُز واًٍِِف  06432144 َحُا تٓ خٍُفح 4477 112

 09804880 ضاوز تٓ صاٌح 5459 113
 و ضارن فٍ أوثز  و اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف 

 ِٓ خطح
 اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىب 09812988 عالء تٓ اٌعاللٍ 5729 114

  و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطحضهادج ِذرسُح غُز ِطاتمح ٌألصً 06454117 أُٔس تٓ ساٌُ 5710 115

  و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطح و اٌسٓ فىق اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  06254841 سفُاْ صّىد 5536 116

 غُز واًٍِِف  06429880 اٌىُالٍٔ اٌثزق 5535 117

 06295248 عٍٍ اٌثٕح 4845 118
 و اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىب و ضهادج ِذرسُح غُز واًٍِِف 

 غُز ِطاتمح ٌألصً
 غُز واًٍِِف  07093724 عثذ اٌمادر إٌائٍٍ 6363 119

 ِذج اٌخثزج ألً ِٓ سٕح 06484580 ِٕرصز خٍُفٍ 5008 120
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ر/ع  سثة اٌزفض ر ب ت و االسُ و اٌٍمة عدد الضبط 

 غُز واًٍِِف  09769696 ِحّذ عٍٍ اٌسزدون 4699 121

 غُز واًِ و ضارن فٍ أوثز ِٓ خطحٍِف  09831446 تساَ سِشَ 4934 122

 غُز واًٍِِف  09917456 عادي اٌطاٌثٍ 6224 123

 غُز واًٍِِف  00961423 حاذُ عّز 6226 124

 اٌّسرىي اٌذراسٍ فىق اٌّطٍىب 06496084 ِحّذ عٍٍ اٌجاسٌ 6227 125

  و اٌسٓ ألً ِٓ اٌّطٍىبغُز واًٍِِف  09867884 ِحّذ خٍفح 6228 126

  و اٌّسرىي اٌذراسٍ دوْ اٌّطٍىبغُز واًٍِِف ذٕمصه  00955976 عّار اٌفزجأٍ 6309 127

 غُز واًٍِِف  06338361 جالي تىسحالٍ 5310 128

 


