
الجمهورية التونسية
وزارة االقتصاد والماليّة ودعم االستثمار

االدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية

2021/03/15تونس في :

قائمة الناجحين بصفة نهائية

           المناظرة الداخلية بالملفات للترقية الى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بعنوان سنة 2019

76عدد الخطط المراد تسديدها:

الهيكل
تاريخ التسمية

الترتيبتاريخ اإلنتداب االسم و اللقب
عدد

مجموع النقاطالتسجبل في الرتبة

1 2010/08/0435,371 1997/01/01 الهيئة العامة للتصرف فينرجس منصور حرم العوني
ميزانية الدولة 230

2 2013/05/0834,569 1993/10/04 اإلدارة العامة لألداءاتنورالدين العراجنة 40

3 2013/05/0833,629 1992/01/27 اإلدارة العامة لألداءاتنادية زغدودي حرم جريدي 86

4 2014/01/2733,628 1992/09/14 اإلدارة العامة لألداءاتمنجي بوعزيزي 79

5 2013/05/0833,531 1990/10/05 اإلدارة العامة لإلمتيازاتأحمد الغربي
الجبائية والمالية 225

6 2013/05/0833,510 1983/02/28 اإلدارة العامة للمحاسبةمحمد منصوري
العمومية واإلستخالص 201

7 2013/05/0833,407 1985/05/06 اإلدارة العامة لألداءاتفتحي بدر الدّين 101

8 2014/01/2733,326 1990/02/15 اإلدارة العامة لألداءاتلطفي الجوّاني 91

9 2014/01/2733,208 1998/07/01 اإلدارة العامة لألداءاتنجوى الكعبي 34

10 2013/05/0833,184 1993/10/04 اإلدارة العامة لألداءاتسامي  بوهالل 1

11 2013/05/0832,828 1985/03/01 اإلدارة العامة للمحاسبةناجي غابري
العمومية واإلستخالص 146
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12 2014/01/2732,827 1998/10/07 اإلدارة العامة لألداءاتكمال بن صالح 61

13 2014/01/2732,827 1998/10/07 اإلدارة العامة لألداءاتمحمد الهمامي 43

14 2013/05/0832,648 1984/11/02 اإلدارة العامة للمحاسبةالمنجي دكالي
العمومية واإلستخالص 183

15 2014/01/2732,522 1997/12/12 اإلدارة العامة لألداءاتسمير المستيري 32

16 2013/05/0832,379 1992/01/27 اإلدارة العامة لألداءاتعادل الذكر 31

17 2014/01/2732,343 1996/06/17 اإلدارة العامة للمحاسبةسلمى عبيدي حرم نايت سليمان
العمومية واإلستخالص 198

18 2014/01/2732,201 1992/01/27 اإلدارة العامة لألداءاتالصادق  العالقي 7

19 2013/05/0832,184 1993/10/04 اإلدارة العامة لألداءاتعبد القادر بنواده 80

20 2013/05/0832,156 1994/01/03 اإلدارة العامة لألداءاتسنية بوعوني حرم الماجدي 102

21 2011/11/0332,126 1988/06/23 اإلدارة العامة لألداءاتالصيفي الخالقي 30

22 2014/01/2732,108 1998/07/01 اإلدارة العامة لألداءاتالحبيب األنداري 68
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23 2014/01/2732,096 1995/02/22 اإلدارة العامة لألداءاتسوسن حسيني حرم ديلو 41

24 2013/05/0832,077 1989/01/23 اإلدارة العامة لألداءاتفتحي بن سعيدان العبّاسي 62

25 2013/05/0832,074 1989/02/01 اإلدارة العامة للمحاسبةأحالم الدريدي حرم بن رمضان
العمومية واإلستخالص 156

26 2013/05/0832,036 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةبشير مبارك
العمومية واإلستخالص 210

27 2014/01/2732,027 1991/06/03 اإلدارة العامة للمحاسبةجميلة بن حمّودة حرم الرّاشدي
العمومية واإلستخالص 148

28 2014/01/2732,016 1997/12/13 اإلدارة العامة لألداءاتفوزي سليم 44

29 2013/05/0831,969 1996/06/24 اإلدارة العامة لألداءاتفوزي القابسي 74

30 2013/05/0831,876 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةأمين بنحسن
العمومية واإلستخالص 157

31 2014/01/2731,858 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةسعاد جويني حرم الهويملي
العمومية واإلستخالص 162

32 2014/01/2731,851 1992/01/27 اإلدارة العامة لألداءاتنادرة دربال حرم كسكاس 107

33 2014/01/2731,777 1991/06/03 اإلدارة العامة للمحاسبةزاكي عمار
العمومية واإلستخالص 209
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34 2013/05/0831,769 2006/01/01 اإلدارة العامة لإلمتيازاتإيمان ناجي حرم الهاشمي
الجبائية والمالية 227

35 2013/05/0831,736 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةشريفة الماكني حرم صويد
العمومية واإلستخالص 142

36 2013/05/0831,736 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةزهرة الطالبي
العمومية واإلستخالص 129

37 2014/01/2731,714 1999/10/01 اإلدارة العامة لألداءاتلطفي غرسلّي 104

38 2014/01/2731,708 1998/07/01 اإلدارة العامة لألداءاتخالد الجبالي 85

39 2014/01/2731,708 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةفاطمة قمّودي حرم بن الصغيّر
العمومية واإلستخالص 165

40 2014/01/2731,526 1991/05/30 اإلدارة العامة للمحاسبةفايزة العجيمي حرم فرح
العمومية واإلستخالص 150

41 2014/01/2731,523 1992/10/01 اإلدارة العامة لألداءاتنصرالدّين حامدي 51

42 2014/01/2731,521 1991/06/21 اإلدارة العامة لألداءاتتوفيق بوبكر 56

43 2013/05/0831,520 1995/03/06 اإلدارة العامة لألداءاتصباح القاسمي 73

44 2014/01/2731,519 1997/12/22 اإلدارة العامة للمحاسبةعبد الحميد نوّاش
العمومية واإلستخالص 167
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45 2014/01/2731,496 1998/03/04 اإلدارة العامة لألداءاتإحسان  الشّحمي حرم العرفاوي 11

46 2013/05/0831,479 1989/01/16 اإلدارة العامة للمحاسبةنبيهة عاشورحرم المسعودي
العمومية واإلستخالص 141

47 2014/01/2731,452 1995/07/11 اإلدارة العامة للمحاسبةمحمّد فوزي الزاهي
العمومية واإلستخالص 180

48 2014/01/2731,444 1996/06/17 اإلدارة العامة لألداءاتفرحات بوزميطة 42

49 2014/01/2731,425 1990/02/20 اإلدارة العامة للمحاسبةنجوه  بنت الحاج رحومه
العمومية واإلستخالص 132

50 2014/01/2731,419 1997/12/22 اإلدارة العامة للمحاسبةحميدة رمضان حرم قدرية
العمومية واإلستخالص 189

51 2014/01/2731,400 1985/03/01 اإلدارة العامة للمحاسبةالصالحة غزالة حرم عدوني
العمومية واإلستخالص 147

52 2014/01/2731,396 1995/02/23 اإلدارة العامة لألداءاتسليم الوافي 84

53 2014/01/2731,375 2007/01/02 اإلدارة العامة للتمويلشافية زهير حرم طرابلسي 221

54 2014/01/2731,327 1998/10/07 اإلدارة العامة لألداءاتمراد بوعزيز 69

55 2013/05/0831,321 1997/10/06 اإلدارة العامة لألداءاتاألزهر العيّاري 53
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56 2014/01/2731,312 1996/09/23 اإلدارة العامة لألداءاتعلي عيساوي 60

57 2013/05/0831,298 1997/12/18 اإلدارة العامة للمحاسبةسليم قنديل
العمومية واإلستخالص 137

58 2014/01/2731,225 1994/01/03 اإلدارة العامة للمحاسبةعادل جريدي
العمومية واإلستخالص 168

59 2013/05/0831,205 1998/10/07 اإلدارة العامة لألداءاتماهر القابسي 76

60 2013/05/0831,126 2000/10/02 اإلدارة العامة لألداءاتفرح تمتام 116

61 2014/01/2731,114 2002/10/11 اإلدارة العامة لألداءاتمحمد العزيز شعباني 105

62 2014/01/2731,101 1992/01/27 اإلدارة العامة لألداءاتليلى خذيري حرم الورغي 83

63 2014/01/2731,094 1996/06/17 اإلدارة العامة لألداءاتمختارالفالّح 114

64 2014/01/2731,082 2001/10/01 اإلدارة العامة لألداءاتالمهدي البرقاوي 38

65 2014/01/2731,075 1990/02/19 اإلدارة العامة لألداءاتمفتاح الونيسي 118

66 2014/01/2731,019 1997/12/22 اإلدارة العامة للمحاسبةعادل هدّاجي
العمومية واإلستخالص 208
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67 2014/01/2730,990 2006/01/02 الهيئة العامة للتصرف فيمحمد نويرة
ميزانية الدولة 229

68 2014/01/2730,978 1994/01/03 اإلدارة العامة لألداءاتبديع الزمان عوف 15

69 2014/01/2730,977 1994/01/03 اإلدارة العامة للمحاسبةنبيل الساليتي
العمومية واإلستخالص 158

70 2013/05/0830,962 1995/09/07 اإلدارة العامة لألداءاتمحمّد جمعية 52

71 2014/01/2730,958 1998/07/01 اإلدارة العامة لألداءاتحاتم  الورتتاني 12

72 2014/01/2730,958 1998/07/01 اإلدارة العامة للمحاسبةعاطف الدشراوي
العمومية واإلستخالص 175

73 2014/01/2730,945 1996/06/14 اإلدارة العامة للمحاسبةتوفيق نعماني
العمومية واإلستخالص 131

74 2014/01/2730,944 1996/06/17 اإلدارة العامة للمحاسبةحلمي الخوني
العمومية واإلستخالص 193

75 2014/01/2730,864 2002/10/11 اإلدارة العامة لألداءاتسالم المسعودي 123

76 2014/01/2730,864 2002/10/11 اإلدارة العامة لألداءاتلطفي بوعبيدي 50

مالحظة: تتم تسمية المترشّحين النّاجحين بصفة نهائية في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمقتضى قرار وزاري ينشر بالرائد
الرّسمي للجمهورية التونسية.
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