
الساعة القاعةBLOCعدد ب ت واإلسم واللقبرمز ادلقعد

P1التاسعة صباحا1: قاعة عدد اإلدارة العامة374****سيف الدين بنسلطانة

P2التاسعة صباحا1: قاعة عدد اإلدارة العامة****061حنان مطرياوي

P3التاسعة صباحا1: قاعة عدد اإلدارة العامة305****دمحم فهمي ابن فرج

P4التاسعة صباحا1: قاعة عدد اإلدارة العامة427****محزة ادلاجري

P5التاسعة صباحا1: قاعة عدد اإلدارة العامة923****محدي مجعة

قائمة ادلرتّشحني ادلقبولني الجتياز اإلختبار الكتايب دلرحلة القبول النهائي  

اجلمهورية التونسّية
   وزارة ادلالّية

مصنع التّبغ ابلقريوان

رزانمة إجراء إختبارات ادلناظرة اخلارجّية ابإلختبارات إلنتداب أعوان تقنيني ابلسلك التقين
2015ادلشرتك لإلدارات العمومية مبصنع التبغ ابلقريوان بعنوان سنــة 

2020 جانفي 23يــــوم 
مصنع التبغ ابلقريوان: ادلكان

(إختبار يف الثقافة العامة)البناء : اإلختصاص 

.يتعني عليكم احلضور ساعة على األقل قبل انطالق ادلناظرة مصحواب ببطاقة التعريف الوطنية: مالحظة
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الساعة القاعةBLOCعدد ب ت واإلسم واللقبرمز ادلقعد

P1التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة584****عصام ادلقري

P2التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة435****محوده هاليل

P3التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة238****دمحم زيد

P4التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة365****منجي القروي

P5التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة155****حلمي عبدالوي

P6التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة586****دمحم خليل جراي

مصنع التبغ ابلقريوان: ادلكان

اجلمهورية التونسّية
   وزارة ادلالّية

مصنع التّبغ ابلقريوان

رزانمة إجراء إختبارات ادلناظرة اخلارجّية ابإلختبارات إلنتداب أعوان تقنيني ابلسلك التقين
2015ادلشرتك لإلدارات العمومية مبصنع التبغ ابلقريوان بعنوان سنــة 

قائمة ادلرتّشحني ادلقبولني الجتياز اإلختبار الكتايب دلرحلة القبول النهائي  
2020 جانفي 23يــــوم 

(إختبار يف الثقافة العامة)جنارة : اإلختصاص 

.يتعني عليكم احلضور ساعة على األقل قبل انطالق ادلناظرة مصحواب ببطاقة التعريف الوطنية: مالحظة
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الساعة القاعةBLOCعدد ب ت واإلسم واللقبرمز ادلقعد

P7التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة305****علي سقة

P8التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة133****دمحم فيتوري

P9التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة308****أمحد بن سعد

P10التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة202****إلياس مالسي

P11التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة889****دمحم ميالد

P12التاسعة صباحاقاعة اإلجتماعاتاإلدارة العامة856***ضياء الدين مهادي

.يتعني عليكم احلضور ساعة على األقل قبل انطالق ادلناظرة مصحواب ببطاقة التعريف الوطنية: مالحظة

اجلمهورية التونسّية
   وزارة ادلالّية

مصنع التّبغ ابلقريوان

رزانمة إجراء إختبارات ادلناظرة اخلارجّية ابإلختبارات إلنتداب أعوان تقنيني ابلسلك التقين
2015ادلشرتك لإلدارات العمومية مبصنع التبغ ابلقريوان بعنوان سنــة 

قائمة ادلرتّشحني ادلقبولني الجتياز اإلختبار الكتايب دلرحلة القبول النهائي  
2020 جانفي 23يــــوم 
مصنع التبغ ابلقريوان: ادلكان

(إختبار يف الثقافة العامة)ميكانيك السوائل : اإلختصاص 
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الساعة القاعةBLOCعدد ب ت واإلسم واللقبرمز ادلقعد

P1التاسعة صباحا2: قاعة عدد اإلدارة العامة647****نزار زارعي

P2التاسعة صباحا2: قاعة عدد اإلدارة العامة****602عدانن بلغـوثي

P3التاسعة صباحا2: قاعة عدد اإلدارة العامة723****أمين خطاط

2020 جانفي 23يــــوم 
مصنع التبغ ابلقريوان: ادلكان

(إختبار يف الثقافة العامة)حلام صحي : اإلختصاص 

.يتعني عليكم احلضور ساعة على األقل قبل انطالق ادلناظرة مصحواب ببطاقة التعريف الوطنية: مالحظة

اجلمهورية التونسّية
   وزارة ادلالّية

مصنع التّبغ ابلقريوان

رزانمة إجراء إختبارات ادلناظرة اخلارجّية ابإلختبارات إلنتداب أعوان تقنيني ابلسلك التقين
2015ادلشرتك لإلدارات العمومية مبصنع التبغ ابلقريوان بعنوان سنــة 

قائمة ادلرتّشحني ادلقبولني الجتياز اإلختبار الكتايب دلرحلة القبول النهائي  
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