
المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1Abdesslem          Deli        554

1870        عرب          ادم2

1996        ساكري          نزار3

3882        شرٌطً          محمد4

4043        الجالصً          مروان5

1202        عرفاوي          نزار6

77        بوجناح          ماهر7

1307        امبارك          اٌهاب8

9ridha          haggui        945

214        حمودة          الكرٌم عبد10

1677        سالم بالحاج          زهٌر11

3637        العرفاوي          هللا سٌف محمد12

45        صالحً          محمد13

498        بنعمر          محمد14

2749        غالمً          محمد15

1876        عوٌساوي          حمدي16

796        صوٌد          طاهر17

505        العٌاري          حسام18

3411        الشابً          ولٌد19

601        النفاتً          عل20ً

2109        نصٌر          حسن محمد21

3665         فجاري           لطف22ً

3092        الزغالمً          وسٌم23

1134        سعادنة          المنعم عبد24

112        البوعالقً          ولٌد25

3388        صالح بن          الٌاس26

852        المٌزوري          لطف27ً

28wajdi           slama        2741

804        المندٌلً          معز29

3249        الربعً          نزار30

1542        الشرٌع          خلٌل31

2441        االزهر          حمدان نافع32

3293        الشافعً          االسعد33

1812        الهمامً          المولدي34

3819        السعٌدي          المولدي35

ٌّاد          أمٌر36 2890        ع

1160        بكوري          اٌمن37

3592        ضو           المنعم عبد38
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1664         حمزة           فرحات39

393        العكاز           امٌن محمد40

2372        البابوري          ربٌع41

2382         عٌادي          مكرم42

831        الحزامً صالح بن           كمال43

1476        القراضً          فارس44

3358         الهمامً          أحمد45

1809        الصوٌدي          التٌجان46ً

206        عٌسى          الرؤوف عبد47

2200        رحٌمً          نبٌل48

3432        خلفة بن          عصام49

3847        الهمامً          سلٌم50

3531        فرشٌشً          بدرالدٌن51

3299        الدرٌدي          مراد52

1661        هللا ضٌف           االزهر53

2183        الخماسً          ٌسري54

2294        وناس          آمن55

2072        برٌكة          رشٌد56

174        حمودي          رضوان57

786        الطوزي          حمدي58

3690        المرنٌصً          علً محمد59

2677        العرعوري           ماهر60

1063        نصٌبً          نادر61

3887        فقٌري          خالد62

1962        السالمً           عمر63

2737         عدونً           االسعد64

1454        فرٌانً          فؤاد65

306         جورنً           األمجد66

2239        عمري          صابر67

3090        العسكري          خاد68

2476        اللواتً          أنٌس69

1349        الجزٌري          رحومة بن عل70ً

3489        عٌاد          الٌاس71

2933        خوالدٌة          رٌاض72

567        هالل          ماهر73

1525         المحضً           أنور74

2168        البوغدٌري          حمزة75

2292        العماري          كمال76
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3860         الوسالتً          اللطٌف عبد77

560         علوي          منور78

2486        الصالحً          حاتم79

3094        حمودة          اٌمن80

1593        الحجري          صالح81

3948        الجزٌري          طارق82

3572        بوبكر          نزار83

1954        العونً          فهم84ً

4019        سالم بن           مهدي85

1220        جراي          شكري86

3331        فرٌجى          أحمد87

392        النفزي          طارق88

1637        القادري          منٌر89

3477         براطلً           حمدي90

2970        العقربً          عمار91

3308        الجالصً           السالم عبد92

2231        سهٌلً          طارق93

903        المٌزوري           خالد94

3608        ملٌك          نزار95

1625        الحكٌري          سلمان96

210        الصوابنً          معز97

2714          محضاوي              المبروك98

2674        الهمامً          جهاد99

1559        الساسً          سام100ً

2171        العمدونً          حسن101

3986        كرٌفً           محمد102

1382        هالل          الصالح محمد103

414        سحبانً          حاتم104

3340        بالحاج          أحمد105

3956        صالح          احمد106

3296         دشراوي          أحمد107

1186        تلٌلً          رمزي108

2798        الرمضانً           خالد109

1287        رحٌمً          سمٌر110

100        بنمحمد          ولٌد111

240        المجبري          وائل112

61        حمزاوي          أٌمن113

997        الغربً          محمد114
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521        عالوي          نزار115

573          العلٌوي          خلٌل116

2223        الزوابً          سمٌر117

1768        بوعلً          العرب118ً

2010        الذكار          ٌوسف119

2339        حجاجً          هٌثم120

402        الغربً           الدٌن عالء121

2375        المدٌونً           أحمد122

821         شرقً           هشام123

2731        عثمانً          رمزي124

3941        الصولً          وائل125

377        بوزٌان          ٌاسٌن126

2459        علٌبً             غسان127

1360        الغنوشً          الصالح محمد128

3614        الصدود          حكٌم129

1459        علوي           خلٌل130

930        عرقوبً          وسام131

938         عرقوبً          وسام132

3529        بورقعه          كمال133

2624        سالمً          حمدي134

1259        القصاٌري           وسام135

1487        خلٌل          أٌمن136

1605        الشرٌطً          سمٌر137

3988        ترعاوي          قٌس138

841        الجندوبً          بسام139

3622        حمد          محمد140

1702        القربً          منٌر141

1395        الحبٌبً          هوٌدي142

371        العٌاري          نصرالدٌن143

1228        قدور          فراس144

1018        شبلً          رضا145

3226        االكحل          كمال146

1269        حامد          رشٌد147

1440        الجالصً           القادر عبد148

1337        دائخً          هشام149

692        الزاٌري          العربً محمد150

149        ســـّوٌـد          الــدٌـن حـسـام151

3364        قمودي          لطف152ً
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3990         المحمودي           رٌاض153

4033        غومة          رمزي154

155Fathi          Hammami        171

1751        بالقروي          حاتم156

577        خوٌلدي          رضا157

4017        ذوٌبً          عل158ً

4023        الورتانً          محمد159

170        جامعً          ٌاسٌن160

298        الشرٌف بن          شرٌف161

687        سلٌمان          عل162ً

3814        حتٌرة          الدٌن عالء163

3879        مشً          رمزي164

2671        الجندوبً          صابر محمد165

2155        هللا ضٌف بن          صابر166

794        هللا غرس          فؤاد167

2371        ملوكة بن          علً محمد168

2298        شامخ          ماهر169

1464        الحاٌك          سالم170

2602        عٌساوي          صابر171

3014        عٌادي          وسام172

798        الحامً          فٌصل173

2699        بالزاوٌة           حسان174

2721        الفرشٌشً          خالد175

476        الشاٌب          اٌمن176

2278        الشائب          ماهر177

768        صوٌد          مٌلود178

1580        الروٌسً          بسام179

3689        خزري          عصام180

181Ahmed          Moula        856

546        باشا           نبٌل182

3086        الغوٌل          نبٌل183

1126        الجبالً           حمزة184

1880        منصور          حسن185

2512        محمد الحاج          محمد186

147        الشوادحً          سام187ً

721        الجالصً          الرؤوف عبد188

693        المحواشً           أنٌس189

3081        الجوادي          ولٌد190
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1718        زارعً          محمد191

671        الطرودي          معز192

1447         قاسمً           الدٌن نور193

1296        العتروس          ماهر194

3951        هالل          وائل195

2062        الحاجً          فؤاد196

1155        رباعً          ماهر197

211         القاسمً          بدرالدٌن198

3385        زاوش          بالل199

532        جعفر          حسام200

2712        عطٌة بن          عل201ً

53        القاسمً          الهادي202

819        المرعً          أٌمن203

2454        الناجحً          عبدالمنعم204

2307        الطرابلسً           ولٌد205

3404        المدٌونً          حمدي206

1599        بوعزٌز           بسام207

191        موسى          نزٌه208

2159        بوغدٌري          لطف209ً

3415        الخمٌر          محمد210

3162        هرابً          مراد211

3894        منصور بن          رمزي212

884        غزوانً          ولٌد213

3675        العباسً          نجٌب214

2022        علواوي          ولٌد215

3777        الدرٌدي          رمزي216

1632        مزوغً          قٌس217

1000        الللبان          محمد218

3536        الدرٌدي          كمال219

782        ورغً          أحمد220

3947        الوحٌشً          درٌد221

655        الحامدي           الدٌن حسام222

52        الغالم ابن          حمادي223

1899        العٌاري          بالل224

288        السكرافً          نصر225

3567        زروق           طارق226

1641        الغة بن          حمدي227

585        زواري          الرزاق عبد228
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755        الٌحٌاوي          علً محمد229

3207         عقرباوي           قٌس230

190        غزال           عبدالناصر محمد231

3524        حماٌدي          سعٌد232

985        حباشً          جمال233

3497        المدٌنً           رشٌد234

506        عٌاد بن          ماجد235

1776        عبدالالوي          فٌصل236

1893        ذوٌب           وسام237

3649        بنصالح          مروان238

2983        حمام          محمد239

3650        ترجم بن          غانم240

2701        العٌاري          علً محمد241

3938        العبدلً          فهم242ً

3425        هومً بر          االسعد243

2968        سوٌسى          احالم244

4009        صفراوي          صابر محمد245

3050        مٌدونً          ماهر246

1769        عنتر          اٌمن محمد247

3684        مناعً          قٌس248

3280         همامً          رٌاض249

3789        اللموشً          بالل250

2132        الغاوي          الدٌن نصر251

3302        خلولى           الستار عبد252

499        التلٌلً           الحبٌب253

958        حمٌده          رشدي254

2531        هاشم          محمد255

2166        جبنونً          سلٌم256

2772        كثٌري          أنٌس257

44        الفرشٌشً          رضوان258

783        الصادق بن          انٌس259

781        الحدوشً          احمد260

3117        عماري           زٌاد261

3875        درمش بن          لطف262ً

2202        سنوسً          أسامة263

2639        المٌساوي          زٌاد264

2808        بنرزٌق          بالل265

399        الزمٌتً           الدٌن بدر266
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3326        السعٌداوي          فوزي267

471        هرماسً          رضا268

1077        وهبً           هان269ً

1611        بلغٌث          هادٌة270

1170        سعد بن          عل271ً

2089        الرٌاحً          أمٌن272

734        الحرزي          وسام273

1008        بنجدو          المهدي274

275mohamed          saad        1911

276mohamed          saad        3398

277kais          chaib        3907

3815        مدٌونً          ماهر278

2225        الرباع          زٌد279

1939        العرفاوي           حسان280

2220        عقربً          منصر281

1414        الفرجانً          محسن282

3479         العٌاري           سمٌر283

3678        االوضباشً          كمال284

3996        سوٌسً          حمزة285

3718         بنغانم           عزم286ً

262        غرٌمٌل           خالد287

1238        الشبلً           جمال288

2230        رزٌم          صمٌدة289

3525        مروانً          محمد290

2016        الرمضانً          أمٌن محمد291

1620        الزرقانً          رفٌق292

293Aymen          Mejri        1878

489        رزق          عماد294

3655        الجرٌدي          زٌاد295

1201         الطرابلسً           عمر  296

2627        علً بن          اسماعٌل297

3598        السعدي          خالد298

3565        عبداوي          أٌمن299

2780        بنعبٌد           محجوب300

3714        السكرافً          ٌاسٌن301

202        لعرٌض          جمال302

3371        عرفة          عرفة303

1587        الشرقً          أحمد304
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152        شعبان          عصام305

1855         اللواتً          صابر306

2888        الحمدي           محمد307

2176        بوعبٌدي          كرٌم308

58        عوٌنات          بالل309

1849         الطلٌق           المعز310

2406         البجاوي           ماهر311

739        بوعالق          سمٌر312

2172        كشرود           أحمد313

1317        القفصً          نوفل314

2521        بوعالقً          الحسٌن315

3413         بنسالم           القادر عبد316

3543        بوخلدة          اٌمن317

594        فِائدي          عماد318

2770        بنرحومة          نزار319

320Karim          Khayati         741

1301         بنعبدالملك           معٌن321

364        عكرمً          اٌمن 322

2964        الذهبً          محرز323

2665        الشرٌف          أنور324

3550        المكً          فاخر325

753         مرزوق بن          أسامة 326

4073        عوف           الهادي عبد327

2934        علٌمً          مهران328

2435        بنعلً          طارق329

3810        الفرشٌشً          بسام330

422        كردوس           الهادي331

3176        غابري          مجدي332

1498        العبودي          عل333ً

3932        بناحمد          موسى334

1574        عرفه          الصالح محمد335

1516        الحضٌري          نوفل336

209        الجرٌدي          عل337ً

466        بلقاسم          الطاهر338

700         صالح بن           الّطاهر محّمد339

695         حسن           معز340

359        بنعدل          كرٌم محمد341

591        الفطناسً          بسام342
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3862        العثامنٌة          وسام343

4039        دباش          أٌمن344

4024        قاهري          عل345ً

3386        حبٌبً          سلٌم346

2692         ٌحمدي          معز347

1254        زواوة          فاٌز348

2560        الدجبً          أٌمن محمد349

3701        الثابت          ضو350

95        شوٌة          محمد351

338        عمامً          أشرف352

3390        حمدانً          حمزة353

72        السلطانً          حسام354

4053        صالح بن          منتصر355

2427        جوٌنً          محمد356

2607        عدوانً          عبدالفتاح357

1862        برهومً          سفٌان358

1037         الزغدودي           الدٌن فخر359

2134         حسٌن بن           منتصر360

2145        الكلبوسً          فٌصل361

3903        بوغانمً          أنٌس362

3106        الورهانً          بشٌر363

3959         الدوٌهش           مروان364

2251        التاٌب          حمزة365

3795        ساعً          بلحسن366

2606         الرٌحانً          أنٌس367

1156        الٌزٌدي          أمٌن محمد368

3601        المالخ          امٌن369

3840        مفتاح          محمود370

371Anouar          laamami        2156

1268        الداودي          فٌصل372

3646        ٌحٌاوي          سمٌر373

1827        تلوٌن          غسان374

216        الشابً          الدٌن سٌف 375

376lotfi          allagui        2333

3610        بلعابد          صابر377

279        سوٌسً           الدٌن حسام378

2059        العزٌز بنعبد          أمٌن379

2272         جمعة بن           امٌن380
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1916        الصٌد          حافظ381

3036        مزهودة          قٌس382

2527        التائب          مصباح383

269        النفوسً          أحمد384

3108        األعراس بو          هللا أمان385

3359         الماطوسً           سام386ً

2907        العرفاوي          نبٌل387

1851        الرزقً          شاكر388

1999        حمٌدة          ماهر389

4050        مٌساوي          راغب390

751        بلقاسم          حلمى391

3244         السالمً           مجدي392

1590        المرعوش          أٌمن393

3052        الحباسً            محمد بن طارق394

1128        عنطر          نزار395

1645        المثالً          رازي396

1653         التبٌنً          ولٌد397

3055        البجاوي          نزار398

399Samir          Karamosly        4038

2538        القابسً          ولٌد400

3337         الساعدي          خالد401

1896        علٌه بن           محمد402

649        زارعً          كمال403

1777        الفرجانً          مهدي404

607        الغربً          اٌمن405

223        ترعاوي          ولٌد406

3674        عربون          ولٌد407

1547        عزٌزي بو          خلٌل408

2195        الكوكً           أٌمن409

1737        الطرخانً          معز410

698        غوٌل          الهادي محمد411

2962        المناعً          الدٌن بدر412

2141        السود          باسم413

3587        الرزاق عبد بن          عمر414

1532        الطٌف          نزار415

1734         الجماٌعً           كرٌم416

3254        تلٌلً           ماهر417

1323        بالحاج          محمد418
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

3220        السلٌنى           مهدى419

644        الحزامً          الدٌن شرف420

1952        عمر الحاج          سامح421

422mohamed          ben el oura        1976

537         جوٌنً           صابر423

3900        شوٌة          طارق424

2392         سعٌدانً            بالل425

1124         عبٌد بن          مهدي426

165        الغزي          صفٌان427

1041        عزٌزي          طارق428

429tarek          labidi        1546

3233        القمودي          احمد430

431ahmed          mathlouthi        2356

1177        بالضٌاف          الحسٌن432

3700        البجاوي          سام433ً

434Sami           Ahmed         3794

3600        صٌاحً          االزهر435

1075        بنقمرة          صبري436

3911        الرٌاحً          صابر437

2814        الطاهر          الرؤوف عبد438

2490        الخلٌفً          مروان439

4072        لطرش          مبروك440

268        المنصر          ٌاسٌن441

3843        بوهالً          محمد442

2683        عجٌلً           محمد443

3987        الملك عبد          مهند444

2164        طعبه          كرٌم445

2179        ٌحٌى          صابر446

2931        بّنور          مراد447

3653        بنور          مراد448

449meher          neili        2768

3803        البخلً          حسن450

2942        الباهً          ربٌع451

1853        مراد          رام452ً

2960        تلمودي          بالل453

2762        الهذلً           بالل454

4078        قرٌسة          وسام455

2019        العٌاشً          هٌثم456
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

664        دردور          ماجد457

3097         الشنوفً           صالح458

1130        مرزوقً          اٌمن459

1556         دردوري           حافظ 460

3197        احدٌدان           منٌر461

1804          ناصف           أحمد462

2884        طراٌة          عادل463

376        عرابً          صابر464

3508        عامر ابن          نجٌب465

2366        العٌادي          سلٌم466

307        الفرشٌشً           ابراهٌم467

141        المرابط          محمد468

2837        حناشً           نوفل469

3511        العونً           أحمد470

2363        البوعالقً          ابراهٌم471

3752        ٌحً بو          المهدي472

2664        العمدونً          نزار473

421        هللا خلف          حسن474ً

1873        الهلهولً          عل475ً

563         سلطان           رمزي476

3725        العوٌنً          ماهر477

766        الطالبً          شوق478ً

123        بنعمٌرة          الٌاس479

688        للى العبد          الناصر عبد480

531        شامخ          بوبكر481

1405        الٌزٌدي          عل482ً

2686        الماكنً          امٌن محمد483

1416        شوالً          شاكر484

3421         بوزٌان           أمٌر485

308        غانمً          وسبم486

2519        عصٌدي          احمد487

2241        هٌشري          الدٌن عالء محمد488

2574         المعافً          صادق489

4065        اللواتً          حسٌن490

3410        الوسالتً          الٌاس491

3083         مسعودي          أٌمن492

3523        الغندري          المبروك493

3313        الصحراوي          الدٌن سٌف494
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1110        القصوري            زٌاد495

3346        خمٌري           توفٌق496

1270        الملك عبد          وسٌم497

498Ridha          Ben khalifa        387

843        الزنزوري          ٌسري499

2438        حمدي          رٌاض500

1514         الرٌاحً           حمدي501

2444         الجندوبً          أٌمن502

2439        ربعً          مهران503

3483        عوادي           معز504

47        مولهً          رمزي505

920        شرفً          صابر506

3604        تلٌلً          أشرف محمد507

3252        النجار          زبٌر508

509belgacem           ben echeikh        943

2778        مرابط          الصادق510

2322         الوردٌان          عماد511

1490        عباسً          اسكندر512

2990        شبل          رٌاض513

3451        الكامل          عل514ً

2126        بنمبروك           محمد515

1432        المطمطً          السحب516ً

807         عبٌدي          ولٌد517

3734         روٌسً           الدٌن نور518

2049         العروسً           عاطف519

2831        كبٌر بن          نبٌل520

1848        مراٌحً          نبٌل521

2829        السهٌلً          حسان522

3979        الثابت          الطاهر523

1918        الغول          رضوان524

1644        بوسنٌنة          حمدي أحمد525

2149        حمداوي          عماد526

2070        نائلً          حمدي527

731        بلعٌد          بالل528

138        القٌزانً          غازي529

3        زٌتونً          ماهر530

3165        الفطناسً          حاتم531

1053        العمراوي          مروان532
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

425        بنور           عصام533

441        الماجري          احمد534

2133        القشعً          أٌمن535

2856        خلٌفة          حامد536

1970        برقوقً          نافع محمد537

3844        الدبوسً          فتح538ً

3969         القٌزانً           شهٌد539

3029        السالمً          خبٌب540

1859        البوغانمً           ولٌد541

956        بوزٌدي          ولٌد542

2058        ابراهمً          اكرم543

1460        الطٌاري          عمر544

3059        المعالوي          علً محمد545

2323        العمدونً          مروان546

1244        الغوثً          قٌس547

2758        العمدونً          محرز548

1222        مساكنً           محمد 549

1187        الجالصً          موسى550

3994        التونسً          ابراهٌم551

59        العٌاري          حسن552

542        سمٌطً          عل553ً

2335        المازقً          وسٌم554

1715        العطار          أحمد555

2619        همامً          عل556ً

470        رضا          حراث557ً

558Omar          Selmi        3748

1369        بنمنصور          الطاهر559

713        المتسهل          باسم560

4003        العابد          عل561ً

3099        الجالصً          األسعد562

3394        عرٌف          رمزي563

468        خلٌفة           الدٌن سٌف564

750        مهداوي          مهدي565

677        النجار          عبدهللا566

3164        العقربً           حسن567

1060        الهٌشري          حمزة568

873         العمٌري           أٌمن محمد569

3322        شلبً بن          المنوب570ً
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

4080        التواتً          سام571ً

4005        الزروقً          وسام572

486        عثمان بن          حسن573

1889        طواهرٌة          المختار574

2554        الرتٌمً          البشٌر575

2673        الحثروبً          نزار576

1257        عدوانً          ٌاسٌن577

578khaled          mezdari        3998

469        رمضان          محمد579

3205        بوقدٌدة          حمدي580

1930        غربً          حسٌن581

1237        ساسً          ماهر582

1032        غانمً          صابر583

1195         المهبولً           نجٌب محمد584

3668        الهمادي          الدٌن ضٌاء585

3199        نصري          محسن586

3150        بوغانمً          محرز587

1960        هللا عبد          وسام588

779        هوامً           رؤوف589

730        غرسالوي          نبٌهة590

3680        لحمر          صالح591

2135        ثابتً          اشرف592

4058        شورابً          صالح593

3750        ٌحمد          أٌمن594

3709        عرٌضً          شهاب595

3962        حفصة بن          داود596

2111        زٌدي           أمٌن597

3826        ٌناري د          خالد598

3720        المعروفً           أمٌن محمد599

34        بنعلً          نورالدٌن600

2203        ٌحٌاوي          اٌمن601

3282        حمودة بن           سلٌم602

701        حمٌدي          الدٌن شمس603

978        عٌسى بن          حامد604

968        الطوٌل          عل605ً

1070        وسالتً           المنعم عبد606

2461        الشوشان          ماهر607

608marwen          sbihi        335
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

2899        جدلً          رشٌد609

3651        ربٌعة          سام610ً

1024        قم           البشٌر محمد611

1560         شائبً           رمزي612

3317        عٌاش          شعٌب613

1658        الوشتاتً           انور محمد614

1990        ذوٌبً          معز615

2286        الفرجانً بن          عاطف محمد616

2252        صوانعٌه          خلٌفه617

588        الخالدي          هان618ً

1627        السماتً          الدٌن حسام619

3204        بوطارة          محمد620

3047        جابلً          قاسم621

3633        ثابت           بوبكر622

2892        هرابً          حافظ623

1518        غانمً          رفٌق624

625ROCHDI          FERSI        3416

3116        عمري          رٌاض626

3434        المسعودي          خالد627

3726         كبسً           حاتم628

3914        بومالله          ناهد629

3654        مهري           عقبة630

3599        الزاٌدي          وسٌم631

632hamdi          hammami        3231

1596        بنعمر           عادل633

3447        الرٌاحً          عصام634

1890        عمر أوالد          محمد635

3644        ابراهٌم بنالحاج          البشٌر636

71        مساعدٌة          االسعد637

2099        قٌص          أٌمن638

1169         الشهٌبً           بالل639

127        إشبٌكً           حسٌن640

9        حسناوي          أٌمن641

1716        سعٌد حاج بن           الٌاس642

2806        عبدة بن           عدنان643

763        شارنً           رمزي644

2277         بالحاج          نادر645

790        جماعً          اٌمن646
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

3310        الخنجاري          الحبٌب647

839        الحناشً          بالل648

1785        محرز          نادر649

3692         علٌات           أحمد650

1366         المازنً           عمر651

3820        عطٌة          منعم652

619        الذٌب          عماد653

121        السدٌري           أٌمن654

2687        رٌحانً          رمضان655

1825        قلوز          مختار656

3945        الكبٌر عبد          كمال657

3635         الطرابلسً           هشام658

1994        زمزمً           ولٌد659

1062        موساوي          ولٌد660

2690         الغول           عبدالمجٌد661

2580        علوان          كرٌم662

2138        عطٌة          شفٌق663

2083        الماجري          بالل664

3676         جراي          محمد665

927        الدرٌدي          هشام666

612        صخاٌرٌة          مروان667

1173        الورغً          نبٌل668

1726         الطرابلسً          خلٌل669

3478        العجرودي          ماهر670

2839        بنصوٌع          اسماعٌل671

2610        كلٌله          جمال672

555        بنصالح          الحكٌم عبد673

2416        مشراوي          لزهر674

1198        خلٌفً           محمد675

2924        الدخلً          لطٌف676

2326        لمولوم          توفٌق677

1320        رجب          سفٌان678

104        صالحً          بلحسن679

2451         محمود بن          سعٌد680

2056        الغربً          مهدي681

4030        الصمعً          هٌثم682

3808        الحمداوي          الهادي683

3408        السكوحً          علً محمد684
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

282        المزطول          احمد685

361        الغربً          الدٌن سٌف686

1721        السعٌدانً          بسام687

492        ماجري           رؤوف688

2124        السلٌتً          اٌمن689

2327        منصوري          بوهرٌره690

964        الجندوبً          وسام691

85        جراد          جمعة محمد692

1357        خبوشً زغالمً          معز693

148        الواتً          عاطف694

17        الفقٌر          محمد695

3761        الصفٌفٌر          منج696ً

2407        الطٌف          ٌاسٌن697

1983        البوعزٌزي          فؤاد698

2728        الجلٌطً          سفٌان699

162        الرحٌم عبد          حمزة700

2097        بوبكري          عاطف701

702YASSINE          BEN TALEB        491

2204        اجماعً          لطف703ً

1389        برق          قٌس704

395        العرفاوي          فؤاد705

835        قاسمً          صدام706

271        حفصاوي          سفٌان707

2340        كالش          أمٌن708

1725        الرحمان عبد          شوق709ً

3982        النجار          ٌاسٌن710

3217        الدرٌدي          بالل711

712Rami          Dhifli        189

374        العجٌمً          الٌاس713

3208        رحٌلة           محمد714

3380        شتوتً           شهاب 715

1633        عٌاد بن          حمدي716

2911        البرٌنً          اٌهاب717

4004        الفرشٌثً          عثمان718

719Mohamed          Saidi        1233

3933        مستورة          هٌثم720

1484        الطرهونً          ماهر721

115        معمري          أشرف722
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1656        عمامو           مهدي723

2546        بالطٌبً          محمد724

3672        زارعً          فرحات725

2592        بوعفصون           نزار726

1755        حمٌدة بن          جعفر727

1348        الذوادي           محمد728

3068         الربعً           الدٌن نور729

1700        الماجري          شوق730ً

1079        الجرٌبً          بالل731

1522        البوعزٌزي          رمزي732

654        طرشانً          حمدي733

1943        التابعً          توفٌق734

1610        الطٌب          األزهر735

3437        عٌساوي          قٌس736

3975        زٌود          جمال737

3864        فتٌتً          أٌمن738

403        عبدالسالم           الشاب739ً

1681        برٌك بن          فؤاد740

1552        ابوالنصر          طٌب741

3741        نصر          الصالح محّمد742

2248        المختار           الدٌن عالء743

1780        الخماسً          مروان744

1162        جاللً          حسن745

513        رمضان           ابراهٌم746

747Hamdi          Kefi        871

1675        الجنً          امٌن748

3193        العٌاشً          عماد749

1806        الدربالً          الدٌن عصام750

3147        البجاوي          مهدي751

752tahar          kadi        2258

49        بوحرب          أشرف753

3683        حسن بن          هشام754

2959        قنومة              خالد755

3691        بالشاوش           أٌمن756

317        كردوس          صالح757

1168        الفٌتوري          فٌصل758

3983        غرب          عبدالنور759

3417        طالب بن          لمجد760
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

561        طٌاري          حاتم761

1180        الهمامً          احمد762

680        مهلهلً          سام763ً

3465        الشكمانً           عالء764

143        بنمنصور          رام765ً

1052        بلحاج          المنصف766

301        شوٌات          رصا767

643        السهٌلً          فاضل768

702        الفرٌانً          النفط769ً

1927        الكرٌفً          البشٌر770

3863        عٌادي          خالد771

352         الشافعً           الدٌن جمال772

1105        الشاٌب          سفٌان773

2081        بنعبدالحفٌظ          حسام774

863        بوطار          نزار775

3045        نصري           خالد776

1394        الطرابلسً          صابر777

1501        قاسمً          عزٌز778

3170        العدوانً          نبٌل779

719        عٌسى          رمزي780

2761        بالحً          المنتصر محمد781

3403        تغالٌن بن          رمزي782

3513         رٌحانً          محمد783

1688        الجبالً           سام784ً

3115        شامخً           محمد785

3505        المهذبً          علً محمد786

522        بنعمٌرة          امحمد787

2752        غانمً          رٌاض788

1178        شعبان          سام789ً

790Younes          Dhawadi        1629

1312        المنصوري          خمٌس791

1368        السمٌري           سلٌم792

1190        السعٌدانً          غازي793

1775        سعداوي          امٌن محمد794

3715        العمٌري          محمد795

2489        بنرابح          أٌمن796

48        ٌحمد           محمد797

1883        هرابً          رٌاض798
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

2862        مباركً          محمد799

1417        الشهودي          البشٌر800

3004         زعبوطً           بلقاسم801

2984        سالمً          حسن802

116        عرفاوي          البشٌر803

3089         قروي          ولٌد804

703        قاسمً          خلٌل805

3481        بنجدو          منذر806

717        الحمرونب          الباسط عبد807

2449        هللا طاع          بالل808

1331        مبروكً          صابر809

2027        الفرجانً           هٌكل810

679        بنرزوقه          نوفل811

1396         كرش           فتح812ً

1344        بنشعبان          منذر813

1698        علً ابو          فهم814ً

2618        الهذلً           محمد815

816walid           mechri        1388

2748        ربعاوي          علً محمد817

83        حمري          بالل818

1358        خلٌفً          أحمد819

497        بوزٌدي          الطاٌع820

1973        الدجبً          ولٌد821

3223        ناهظ          سٌف822

3445        عفلوك           االمٌن823

1989         المهري           فٌصل824

3473        الرٌاحً          انٌس825

3030        عراٌبٌة          مهدي826

4076        بوزٌد          محمد827

633        بوذراع          ناصر828

2193         الدبابً          صالح829

3697        العٌاري          سام830ً

3216        عطً          قٌس831

832kamel          Mayahi        1900

1659         الشٌخ          إدرٌس833

3383        السوٌسً          وسٌم834

2747        قاسم          اٌمن835

323        الحوفً          سفٌان836
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

758        العلوي          مهدي837

2720        الجباري          الواحد عبد838

75        بوعون                      أٌمن839

1803        ثابت           رمزي840

3221        الكضاعً          حسام841

4031         الناب           سلٌم842

66         العٌاري           القادر عبد843

186        بوجناح          على محمد844

3895         فرٌضً           محمد845

1730        مناصري          صبري846

1887        الزواوي          وجدي محمد847

2644        الوسً          احمد848

2468        العوٌنً          امٌن محمد849

3886        علً بن           أحمد850

3088        المٌساوي          كرٌم851

628        المرهاق          حسام852

635        العونً          طارق853

1400        السعٌدي          عل854ً

3865        عمر           عبدسالم محمد855

2914        صالحً          بالل856

1550        مرزوق بن           سفٌان857

382        خربوط          خالد858

2703        فرحات ابن          الكرٌم عبد859

1788        بوناصري بن           رشاد860

3238        البوعلً           أنٌس861

3341        النفزي          أحمد862

580        راجحً          هٌثم863

2189        خلٌفً           ابراهٌم864

2308        الغاوي           سام865ً

3658        قاسم          محمد866

3075        العلوي          مروان867

2786        الوحٌشً          خالد868

325        علٌه          علٌه869

765        الماجري          سالم870

3809        الكرٌفً          حسن871

3334        عزٌزة          أٌمن872

2154        الرٌاحً          أٌمن873

3471        حمرونً بن          عصام874
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

126        الجباري          معز875

1205        عرفاوي          شهاب876

2462        الوسالتً          محمد877

1023        تمروت بن          خلٌل878

3379        عبروقً          عماد879

1315        حمدي           أحمد880

1129        الغري          كمال881

2509        الطرابلسً           اسامة882

2483        القروي          صابر883

638         زبٌدي           أحمد884

1929        العٌاري          البشٌر885

886Anis          Mzali        2488

887Hamdi          Bougatef        2635

970        الوذانً          المنعم عبد888

2285        هرٌشً          العزٌز عبد889

890yassine          ajengui        1830

64         الهمامً          هللا سٌف891

1736        العبٌدي           زٌاد892

3424        بالعربً          ولٌد893

3957        العباسً          سفٌان894

1188        ضو          خٌري محمد895

3768        المولهً          أٌمن محمد896

2744        سودة بن          براهٌم897

365        مصدق          الهادي898

117        امامً          محمد899

3333        عٌساوي          عزٌز محمد900

125        الشائب          عل901ً

902mohamed          kthiri        2196

1194        الوسالتً          أمٌن محمد903

914        السلٌطً          الدٌن شهاب904

3576        السلٌطً          جمال 905

2026        ضٌفً          سام906ً

42        عرٌف          نصرالدٌن907

998        الخلٌفً          العبٌدي908

1152        عمر بن          عاطف909

385        السمٌشً          محرز910

1097        خلف          السٌد محمد911

3708        بنصر          خالد912
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  
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اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

967         هللا غرس          محمد913

2442        خلٌفً          زٌاد914

613        عمار          بسام915

1861        نوار           السالم عبد916

3876        بنعٌسى          وجدي917

2717        كرمً          حسام918

3922        طرابلسً          زٌاد919

1564        ٌعقوبً          أشرف920

3830        فرشٌشً           بالل921

3109        موالٌة          أٌمن922

432        السلطانً          خلٌل محمد923

1914        بوعزٌزي          ماهر924

2979        الهمامً          محرز925

360        بنبالطٌب           مروان926

986        مزروعً           بالل927

2572        القاسمً          حافظ928

3753        مروانً           الرؤوف عبد929

3087         زمالً           علً محمد930

1936        برٌنٌس          محمد931

2906        عٌساوي          احمد932

2615        المٌساوي          أمٌر933

2751        سنانً بو          مختار934

2050         الفرجانً           سعٌد935

2849        هللا عبد بن          حاتم936

2541        ناشً          اكرم937

188         الفاٌدي          هشام938

3240        الدرٌدي          انٌس939

3061        قاسمً          السٌد940

3491        الفطناسً          ولٌد941

266        ورٌمً          عمارة942

2074        سعٌد          الحسٌن943

1634        رابحً           هللا عبد944

1817        الكالعً          صابر945

3799         ٌحٌاوي           االمجد946

971         الربٌعً           نجٌب947

4046        سعدهللا          محمد948

1386        سهٌل           منذر 949

1016        دوفانً          محمد950
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3944        آلعلوص          آلعلٌم عبد951

1998         تلٌلً          نزار952

28        بركة          طارق953

2939        مبروك           مبروك954

2315        بالحبٌب          عل955ً

404        بوعجٌلة بن          أٌمن956

1984        هللا بنعبد          وسام957

2348        بوبكري          بالل958

1711        حامدي          حمادي959

716         الساحلً          علً محمد960

3113        المحاط          مهدي961

1144        سلٌم          اٌمن962

30        السعداوي            مروان963

2529         حسٌن بن           عماد964

965 Sabri          Laakom        1204

707        غزٌة          عبدالرحٌم966

3813        سالمى          انٌس967

3430        سفسافً          سام968ً

1012        الرزقً          بالل969

792        قروري          ضٌاء970

971hamdi          koubaa        2977

661        ثابتً          بشٌر محمد972

2581        طرشة بن          عل973ً

974MEHDI          BOULAARES        4049

4069        هللا ضٌف          هللا عبد975

3688        الفرشٌشً          هللا سٌف976

653        قمودي          منصف977

2716        الصمد عبد          عمر978

1802        الشاٌب          صابر979

3412        الحجري          محمد980

4045        الفٌتوري           هٌثم981

483        بوحوش          جٌالن982ً

769        سعٌدي          بالل983

3354        السوري           الحق عبد984

4016        الشمنقً          خلٌل محمد985

3554        القاسمً          مروان  986

672        عمري          أنٌس987

1703        عكاري          غسان988
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1361         حمدي           الناصر محمد989

2127        الٌعقوبً          أمٌن محمد990

4060        معمر          وائل991

2824        الكلبوسً           الفاتح عبد992

4051         السٌلٌنً          عبدالسالم993

3401        بنمنصور          خالد994

ٌّم          إلٌاس995 3763        كر

4034        الجبالً          معتز996

167        عبداوي           مقداد997

2833        نصري          وجدي998

3022        تهامً          المولدي999

2667        عٌادي          نزار1000

1029        الرزقً          صالح1001

2889        عثمانً           ولٌد1002

384        المولى عبد          خلٌل1003

1001        سوٌسً          مراد1004

3549        منصور بن          زٌاد1005

419        زائدي          زهٌر1006

1964        الصعدلً          ماهر1007

1860        حمد          احمد1008

1058        مساعدي          مصباح1009

3743        سالٌمً          سلٌم1010

443        الصٌد          أسامة1011

3788        جالصً          الدٌن سٌف1012

1537        البكوش          مهدي 1013

2719        عوادي          الحكٌم عبد1014

2480        الطوٌل          المهدي1015

2723        سمٌطً          حازم1016

830        سعٌد بن          محسن1017

2855        شربطً          ولٌد1018

2973        عوادى          امٌن محمد1019

2826        حمرون          فوزي1020

3719        القرواشً          عصام1021

3105        زارعً          رمزي1022

988        قناوي          انٌس1023

614         كاهٌة          برهان1024

2903        دحسة          مهدي1025

3762        بننصر          بننصر زٌاد1026
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3203        الهنشٌري          رمزي1027

1534        الحجام           امٌر1028

3603        العامري          بشٌر1029

2821        األزهر          أنٌس1030

2471        عمار بن          حسان1031

343        غرب          الدٌن نور1032

1033Mohamed ali          ziadi        1828

3049        سالمً          أنٌس1034

1941        زعرة          محمد1035

2242        مقصودي          ولٌد1036

1508        بنضو          حسام1037

4071        الصغٌر بن          مهدي1038

3656        الزواوي          علً محمد1039

3738        بنسعٌد          لسعد1040

724        عمران          الطاهر1041

1042Rami          Slim        2332

2614        الغندري          ٌونس1043

3877         عمارة بن           سلٌم1044

2114        حمزاوي          عل1045ً

611        الرٌاحً          نزار1046

898        التومً بن           خلٌل1047

3323         فرحات بن           مروان1048

3594        المزلٌنً          سفٌان1049

3559        جمٌعً          حسن1050

2953        الجدي           محمد1051

3521        سعٌد بن          وسٌم1052

2956         التلٌلً           أشرف1053

3460        حسنً          هشام1054

3067        الخزري          منتصر1055

3662        المثلوثً          سفٌان1056

3749         بوسفة           الناصر عبد1057

163        الطالبً           بالل1058

3138        الفاعوص          وجدي1059

3732        الفزانً          معز1060

349        غانمً          بسام1061

1242        سالم          الشرٌف محمد1062

3180        الطاب          مراد1063

558        البارونً          احمد1064
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3245        العوٌنً          غازي1065

57        الساسً          رٌاض1066

1912         بلطٌف           هشام1067

3850         العلٌانً           الٌاس1068

3141        رحومة          ماهر1069

1613        العابدٌن زٌن          محمد1070

29        حمودة          بولبابة1071

2965        الجريء          لسعد1072

2434         عوسجً          ٌاسٌن1073

2414         الجبالً          محمد1074

2084        الحناشً          ابراهٌم1075

524        مورو          محمد1076

1336        ٌعقوبً          وسام1077

3499        الفرٌقً          نادر1078

3828        مبروك          حلٌم1079

2832        بحرونً          ٌح1080ً

1191        الغانمً           أنٌس1081

1426        الحامدي           زاهر1082

98        عمار بن           علً محمد1083

501        الذٌب          الهادي1084

3626        الفرجاوي          ماهر1085

37        زمرتنً          منٌر1086

2216         الحمراوي          صبري1087

1540        الدروٌش          بلحسن1088

463        سعٌدي           اشرف1089

290        ابراهمً          محمد1090

1787        الوفً          نضال1091

3366        صوٌدي           نسٌم1092

1449        الطرابلسً          محمد1093

1846        الرٌاحً          صابر1094

1375        الترٌكى          امٌن محمد1095

336        خاطر بن           اٌمن1096

452        رزق          الهاشم1097ً

3475        العباسً          رؤوف1098

3455        العٌاري          اشرف1099

1153        الجدٌدي          أحمد1100

855        الشابً           أٌمن1101

974        بسرور          قٌس1102
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1379        ٌونس بالحاج          مروان1103

2548        بوزغاٌة          الحسٌن1104

1710         نوري          عبدالعظٌم1105

3867        الساحلً           احمد1106

2151        الدعجى          باهلل منتصر1107

858        الصلعانً          ثابت1108

3574         عٌاش           عل1109ً

133        السبري          لسعد1110

1339        العقربً          علً محمد1111

1865        العامري          ٌاسٌن1112

1739        الصغٌر          بالل1113

1135        السالمً           الناصر1114

2600        عطوي          عبدالرحمان1115

3218        الشرفً          واثق1116

2066        المٌساوي          منٌر1117

3699         ضوٌوي           ٌاسٌن1118

3189        جنتلً          علً محمد1119

3539        العالقً          الحبٌب1120

1662        بوصاع          أمٌن1121

1122achref          gharrech        3072

1793        الناجً          الحفٌظ عبد1123

1139        ابراهٌم ابن          الحكٌم عبد1124

1216         الحجري           أشرف1125

2873        محمد أوالد          الطاهر1126

239        العماري          خالد1127

287        األزرق          احمد1128

1330        الكعبً          مروان1129

2767        الفندري          الطاهر1130

4064        القدٌم          جمال1131

3652        جوانً          محمد1132

3540        سلٌمً          أشرف1133

1671        الماجري          اٌمن1134

3480        الهٌشري          عبدهللا1135

872        مٌالد          زٌاد1136

1601        مراد          هٌثم1137

142        الرٌاحً          جالل1138

3188        أوالدجدلة          ماهر1139

1524        التٌزاوي          أٌمن1140
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3663        رداوي          حلم1141ً

1957        بنعبدهللا          الطاهر1142

3251        عقربً          الدٌن جالل1143

1144Zouhaier          Souli        2649

1423        همامً           أمٌن محمد1145

1387        العماري          محمد1146

1915        البراح          رام1147ً

1469        عرفات          لقمان1148

1746        صبٌطه          بدرالدٌن1149

3297         صمٌدة بن           مفٌد1150

31        المتكل           الكرٌم عبد1151

1592        العٌاري          وسام1152

3896         بنعلً           حمزة1153

3391        الجالصً          ااٌمن1154

704        االباجً           وسٌم1155

3939        النفاتً          أٌمن1156

2875        العامري الكوكً          أسامة1157

3352        بنعثمان          أحمد1158

2283        الجمٌلً          ٌاسٌن1159

1267        الصالحً          الدٌن عالء1160

3181        علوي          سهٌل1161

2508        رٌاحً          محمد1162

1609         مناصري           بوبكر1163

3111        الحداد          أشرف1164

3241        فوراتً          زٌاد1165

1628        قراوي          وجدي1166

2860        خمٌلً          اٌاد1167

2986        الفطناسى          احمد1168

1872         هللا عبد بن           الدٌن   نجم  1169

3503        حمادي          ماهر1170

3807        سوٌسً          عمارة1171

3166        رضوانً          فراس1172

1398        بنحسن          فاروق1173

2943        مكً           حمدي1174

3909        فرج الحاج          بسام1175

963        ٌونس بن          نزار1176

4052        بنخرٌف           محمد1177

208         البوزٌدي           ولٌد1178
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

606        الرابحً          العزٌز عبد1179

3321        بلقروى          منصف1180

3751        خمٌلً          عمر1181

2967         حباسً          مروان1182

426        الجدر          هللا شهٌد الحق  عبد1183

2637        منصور بن          بالل1184

2404        سالمة بن          محمد1185

2792        زدٌنً          مروان1186

1988        زمرتنً          انور1187

2470        ماجدي          حسان1188

2790        السمعلً          أحمد1189

329        الكحالوي          مروان1190

2676        بدري          طارق1191

2612        مناصري          كمال1192

3186        العٌاري          غٌث1193

1422        بنور          رشٌد1194

3250        ٌعقوبً          قٌس1195

2536        عوف          رشدي1196

ٌّر           الدٌن سٌف1197 1594         الصغ

348        البدوي          صابر1198

3946        العٌساوي           بالل1199

1200ALI          LASSOUED        864

1112        داي          ربٌع محمد1201

2726        الخمٌري            ٌوسف 1202

229        مختار الشٌخ بن        محمد1203

2657        قداوي          وجدي1204

2367        عثٌمنً           أمٌن1205

2185         الطرابلسً           عل1206ً

3063         الفرجانً          أمٌن1207

3428        الصٌد          الدٌن سٌف1208

155        صالح بن          أٌمن1209

2732        رزقً          عصام1210

3392        همات          احمد1211

3013        الحرابً          ولٌد1212

777        مقنً           حمزة1213

1214Maher          ayari        1756

84        عبٌة          عادل1215

2904        جواشً          محمد1216
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1543        صعنون           خلٌل1217

3031        الزواوي          ولٌد1218

3548        بنبلقاسم          عمر1219

3172        التواتً           رضا1220

3485         زكري          عل1221ً

942        درعً           بلحسن1222

2055        المرسانً          علً محمد1223

836         عجاري          كرٌم1224

472        الماطوسً          صبري1225

745        الطرخانً          اشرف1226

1109        العقاب          نضال1227

3101         فاٌدي           أنوار1228

2863        الجرٌبً          محمد1229

1926        وسالتً           ماك1230

1193        البدوي          فرٌد1231

685        قنون          وائل1232

1693         جمنً           الرحمان عبد1233

2419        المرداسً          عل1234ً

3350        كرٌم          خلٌفة1235

1931        العاٌدي          الدٌن سٌف1236

2525        ماجدي           جهاد1237

351        هرابً          نجٌب1238

3530        كالعً          الدٌن حسام1239

3735         مزٌان           خلٌل1240

2456        بنعمارة          أشرف1241

2675        الماجري          سفٌان1242

3716        المزلٌنً          حمدي1243

1399        بنحمرون          خلٌفه1244

160         المنصوري           هارون1245

1799        عطٌة           كمال1246

1754        اللموشً          خالد1247

153        عطوي          ولٌد1248

380        الجّراي          السالم عبد1249

357        النهٌدي           محمد1250

4067        الحناشً          حامد1251

2036        بنعزوز          هللا سٌف1252

378        إبراهٌم بن          نزار1253

3928        السكرافً          عثمان1254
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

3929        السكرافً          عثمان1255

3670        بوكحٌلً          منٌر1256

3338        المً          جهاد1257

1450         أحمد الحاج           الستار عبد1258

776        الدخالوي          حمزة1259

2727        عالقٌة          علً محمد1260

391        بركاهلل          مظفر1261

2178        زٌدي          محمد1262

1263AYMEN          AYECHI        2966

2347         بنموسى           نضال1264

651        السماعلً          نبٌل1265

2381        البوعزٌزي          عصام1266

1247        شعبان          هٌثم1267

1533        الجٌالنً          الفاضل1268

2738        الشاوش           امٌن محمد 1269

1446        غالٌسٌة          ناجح1270

1505        الغضاب            الدٌن عالء1271

3510        عبدالالوي          نزار1272

3805        صولة          جمعة1273

130        النتة          رشٌد1274

4007        العٌر           هللا سٌف1275

933        الشملً          فهد1276

3504        عراكً          أحمد1277

131        عبازة          عٌسى1278

3021        الذٌب           هشام1279

1456        معرف          محمد1280

2958        دنقٌر           ٌاسٌن1281

2319        العرضاوي          السالم عبد1282

3920        غربال بن          المنعم عبد1283

1083        قزمٌر          المهدي محمد1284

2757        القفصاوي          ماهر1285

430        معٌز بن          امٌر1286

2678        زاوي           عمران محمد1287

1199        المعالوي          احمد1288

3835         العٌشً           أشرف1289

3269        صالح محمد بن          بالل1290

2125        الهمامً          أٌمن1291

621        المدوري          محمد1292
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

2484        الطٌاشً          محمد 1293

1288         المسمى           ولٌد1294

744        بنسعد          نصرالدٌن1295

1709        غالً          عمار1296

2263        فتانً          احمد1297

1871        قباع          الناجح1298

3804        زٌنب بن          حسان1299

3003        حسنً          محمد1300

3213        حناشً          علً محمد1301

3555        الكرٌبً          حمدي1302

3854        بلقروي          طارق1303

2838        صغٌري          وجدي1304

1439        النفاتً          بالل 1305

2998        السالمً          سام1306ً

1211        جبالوي          زٌاد1307

944         الرجٌلً           فرحات1308

2063        حمادة بن          خالد1309

1759        الهمامً          مروان1310

2691        شندول          محمد1311

3790        المغربً          أشرف1312

1589         وناسً          كرٌم1313

3728        صالح بن           علً محمد1314

3136         سالم بن           وجدي1315

1874         دجبً           مصطفى1316

2431        الكسراوي          مختار1317

339        بالعٌفة          المنعم عبد1318

3016        االعناٌبٌة          خالد1319

859        المكنً المصلً          سام1320ً

3407        الجابري          اسكندر1321

1626        البحري          الستار عبد1322

3177        علٌمً          مكرم1323

918        بوكرومة          الدٌن حسام1324

825        الحسناوي          رامً 1325

3845        هللا ضٌف          محمد1326

3053        بوسعٌدي           زهٌر1327

1719        السعدي          ٌسٌن1328

1102        الخبوشً          رفٌق1329

1646        حداد            أنس1330
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1119        ٌعقوبً          شهاب1331

1466        البحري          عصام1332

264        عبٌد           هٌثم1333

366        صالح          مروان1334

1335abdelmajid          zaafouri        1753

3286       قم          محمد1336

1227        الطرابلسً          محمد1337

3211        الحلوانً          رامً احمد1338

959        شامخً          طارق1339

2379        الشارنً            شاكر1340

2389        الشمروخً          حمزة1341

3420        احمٌد          عل1342ً

2576        سالم          احمد1343

1393         الغربً           محمد1344

1072        جوٌلة          سلٌم1345

2255        خضراوي          عادل1346

2988        مٌساوي          الدٌن شرف1347

2848        بوقطف           محمد1348

159        باصالح           مهدي محمد1349

1090        الالفً          احمد1350

4013        حموده بن          مراد1351

3935        بوخروف          وجٌه1352

3834        منصوري          كرٌم1353

568        مٌساوي          أٌمن1354

1093        شارنً          سلٌم1355

120        مسعً          معز1356

1975        محمد بن          بٌرم1357

3397        المرداسً          الرحمان عبد1358

1643        قضقاضً          نادر1359

1021        المؤدب           الهادي محمد1360

232        قنزوعً          حافظ1361

1108        بومنٌجل          أٌمن1362

1363hamza          ganzeui        4022

1545        الداودي          ولٌد1364

3009        عجٌمً          اسماعٌل1365

754        البلٌلً          احمد1366

533        مصباحً          محمدعل1367ً

748         قاسمً           بسام1368
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

316        رواحً          مروان1369

2440         السعٌدي           األسعد1370

1529        الحمدي          أحمد1371

158        دبٌشً          حمزة1372

1203        عبٌدي          مراد1373

1682         كراب          السالم عبد1374

3017        الفداوي          فٌصل1375

2994        خرشوفً          سلٌم1376

63        خلٌفً          حسن1377

3074        العمدونً          هشام1378

3281        حمد بن          حمزه1379

3450        الشملً          أحمد1380

1624        خالد          سفٌان1381

76        العٌادي          طارق1382

3463        كالعً          الحمٌد عبد1383

548        الطرودي           عثمان1384

2475        الغرابً          محمد1385

62         ابراهٌم          رٌاض1386

3256        العكرٌش          صالح1387

2763        تباسً          أنور1388

2173        الزمزام          فهم1389ً

2785        زاٌدي           مروان1390

1816        بلقاسم          أمٌن محمد1391

3585        المطٌبع          باسم1392

1526        عربً          فارس1393

3669        الراٌسً          عمارة1394

844         الواحد عبد بن             نزار1395

3580        زمزمً          خلٌل1396

204         ت فرحا           فتح1397ً

1089         محمدي           وسام1398

3851        شكري          الحسٌن1399

1843        عوٌطً           غازي1400

3246        العلوي          كرٌم1401

3129        مسعود          أٌمن1402

2309        الصغٌر           رام1403ً

3562        العرابً          بشٌر1404

3619        فالحً          الدٌن شهاب1405

1406AYMAN          GHARIANI        3459
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

296        المٌساوي          طه احمد1407

1822        عزالدٌن برٌك بن صالح بن          عزالدٌن1408

110        زمالً          محمد1409

2636        العٌاري          مالك1410

2387        الخرفً          خبٌب1411

4068        خودي           جمال1412

729        صوٌد          ربٌع1413

587        المحمدي           الدٌن حمال1414

2556        عبار          محمد1415

2861        بنسعٌد          مهدي1416

3730        بجاوي          عاطف1417

33        ساسً          حمزة1418

3921        هبائلً          عمار1419

2847         كالعً           معتز1420

1958        حمٌد          طارق1421

1030        هواٌدي           صابر1422

1421        بنعبدهللا          عل1423ً

4074        الكواش          بلقاسم1424

571        نعمان          صابر1425

669        خوٌلدي          أٌمن1426

673        بوعلً          رضا1427

3506         الرٌاحً          زٌاد1428

3582         الغزوانً           نبٌل1429

2432        هللا عبد بن          سام1430ً

1431mounir          benbelgacem        2472

686        زٌدانً           الصابر1432

2858        الباي          صابر1433

2443        الدرٌدي          حمزة1434

4048        العبٌدي          مصطفى1435

3285        شعبان الراٌس          ٌوسف 1436

1437hamdi          guidara        19

2791        العبٌدي          محمد1438

3624        بالسعود          محمد1439

2870        بنقاٌد           حسناء1440

543        محروق          منٌر1441

2093         النوري           أمٌن1442

3634        ماجدي          احمد1443

1604        درٌدي          احمد1444
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

3569        الفطناسً           ماهر1445

36        السعٌدانً          ماهر1446

1384        العرفاوي           الدٌن سٌف1447

1885        مسعً          القادر عبد1448

2822        تلٌجانً          سٌف محمد1449

1434        حسن بن          احمد1450

3967        جماعً          خٌرالدٌن1451

3120        المروانً          بالل1452

540        الفاٌدي           الهادي محمد1453

1694        بوكشٌر           حمزة1454

3325        القادري           عاطف1455

3010        بنبلقاسم          اسماعٌل1456

2679        الطرابلسً          مروان1457

3842        عبدة           هٌثم1458

710        بالحاج           سلٌم1459

592        دلش          الدٌن بدر1460

1982         اسماعٌل           ماهر1461

3082        العاٌب          ٌونس1462

228        العٌاري          احمد1463

1831         ناٌلً           ضو1464

828        العبٌدي          بسام1465

407        هرماسً          جاد1466

451        طٌوبه          الٌاس1467

670        الراٌس          اٌوب1468

883        مٌالد بن           حمدي1469

3236        مسٌلٌنً          عبدالمنعم1470

2628        الداهش          عاطف1471

2360        العٌاري          سهٌل1472

2105        حفظاوي          عل1473ً

1325         بركة           الفتاح عبد1474

1022        كرٌسعان          شهرالدٌن1475

575        الشابً          عاطف1476

2321        عون          نصر1477

277        شرقً          عل1478ً

848        المعزي          فهر1479

2846        الغراٌري          هٌثم1480

1472        ٌوسفً          علً محمد1481

2775        رجب          الصادق1482
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

1882        الدقاشً          زٌاد1483

2739        الساسً          أمٌن محمد1484

3396        الحجاجً          الحق عبد1485

80        بلفقً          الصادق محمد1486

78        بنوحاده          حسن1487

3767        زٌتونً          اٌمن1488

3685        قراٌنً          زٌاد1489

992        الرحمانً          عاطف1490

1236         العباسً          ماهر1491

1492ilyes           touzri        1965

1011        المرازقً          مٌالد1493

135        المدٌونً          عل1494ً

327        خالد           إلٌاس1495

2039         المشاي          الناجح1496

3671        الصغاري          وسام1497

3940        المٌراوي          زٌد1498

641        الورتانً           اشرف 1499

2596        والً بن          خالد1500

3279        شرٌقً          خالد1501

647        عبدالقادر          محمد1502

2932        بوزٌان          حبٌب1503

4055        الجبالً          عاطف1504

3771        الجماٌعً           حسام1505

3878        عفلً          عصام1506

890        مراد          وسٌم1507

3375        بوعزي          كمال1508

1241        الحباشً          مروان1509

2271        الزٌدي          بالل1510

406        عثمان          محمد1511

566        زمٌت          اشرف1512

1275        شخاري          أشرف1513

3952        عٌساوي          الدٌن سٌف1514

1636        التلٌلً          منذر1515

1221         فاٌزي           مكرم1516

774        بزٌوش عفٌة          سامً  1517

193        منٌفً          ناجح1518

1555        ٌونس بن          خلٌل1519

3696        العبٌدي          محرز1520
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المدعّوين المترشحين قائمة

الترشح لملف المكونة الوثائق لتقديم  

"2019 / 2 عـدد حافلة سائق 33 انتداب مناظرة"

اإلستمارة تسجيل عـدداللـقـباإلســمالمرجع العـدد

3796        براجح          الخالق عبد1521

1791        الصغٌر          امٌن محمد1522

178        موسى بن           طارق1523

3740        الوشتاتً          نوفل1524

3739        عوٌنة          ٌوسف1525

2129         التٌاهً          ماهر1526

1274        بنالمؤدب          أحمد1527

3169        صدٌقً          أنٌس1528

1412        حمودة          حمدي1529

1419        حجالوي          غٌث1530

1752        هللا طاع          خلٌل1531

488        محمود          صالح1532

2273        غزوانً           وائل1533

1391        الحفصً          البشٌر1534

253        مغراوي          أحمد1535

3073        صحراوي          مجدي1536

3681         الجالصً          نعٌم1537

2117        المكاحلً          رضوان1538

2787        ٌحٌاوي          محمد1539

2345         مناصري           فتح1540ً

249        تواتً          خالد1541

2385        شارنً           شوق1542ً

1971        المثلوثً          رمزي1543

708        عمارة          الدٌن سٌف1544

1494        نصٌبً          ٌوسف1545

1546hafed          henchiri        1276

3027        سعٌدي          أمٌن محمد1547

2410        بوكر           عبدالوهاب1548

2823        غرٌانً          نضال1549

2901        الشاهد          الٌاس1550

2944        البوهالً          حمدي1551

3312         لشٌهب           عزالدٌن1552

1057        الصغٌر          أمٌن1553

1602        العبٌدي          حمزه1554

3757        الشرٌف           منٌر محمد1555

3384        المطٌري          مروان1556

2413        خمٌري          صابر1557

2107        الحساٌنً          بالل1558
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1084        الجوٌنً           شكري1559

2175        بنسٌدهم          خالد1560

397        الشرفً          أشرف1561

977        الحمٌدي          رضا1562

2951        ساسً          اٌمن1563

2030        مغربً          در القا عبد1564

941         دربال           محمود1565

1729        الزواوي          حمدي1566

2116        عمر بلحاج          وسٌم1567

3348        حناشً          بالل1568

2809        جمٌعً          بالل1569

3742        فرج بن          االسالم سٌف1570

1649        الزاٌري          حمزة1571

869        التواتً           فواز1572

203        سالمً          زهٌر1573

2764        الشمك           مروان1574

795        بنبراهٌم          عقبة1575

2368        الغربً          وسام1576

1470        الٌعقوبً           علً محمد1577

2947        حسنً          رام1578ً

3747         الهمامً          ماهر1579

3148        حساسنة          صالح1580

1549        السعٌدانً          صابر1581

975        معرف          لطف1582ً

2233        حاجً           هاشم1583

3035         العرفاوي          محمد1584

1795        اٌالهً          زهٌر1585

2877        بوغانمً          الباس1586

2448        الزقاري            طارق1587

757         األجري           األزهر محمد1588

3960        خلٌفً          رٌاض1589

11        المً          اٌمن1590

907        صمودي          معز1591

2588        ترٌكً          ماهر1592

1343        الجالصً           سلٌم1593

2393        النفزي          غسان1594

2900        الشابً          ماهر1595

3112        مهلهلً          نصر1596
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2715        بوعود          سهٌل1597

1598MOHAMED          BAHAR        2218

954        نصٌر بن          فاخر1599

3400        العش          محمد1600

3568        قسومة          صابر1601

665        لملوم           عل1602ً

1606        كرٌم بن           محمد1603

1913        الهمامً          حاتم1604

3710        الخضراوي          حسام1605

2850        العبٌدي          ٌوسف1606

3806        نزار          فؤاد1607

2028        مناعً           هشام1608

682        نصر           عالء1609

3079        الحطاب          مالك1610

6        المنصوري          علً محمد1611

3552        حندورة          كمال1612

2190        النجار          جابر1613

46        خلٌفً          رؤوف1614

3737        غنٌة بن          محمد1615

2705        الدرٌدي          خمٌس1616

293        حمدي          طه1617

562        هشٌش           سلٌم محمد1618

3020         سالمً           أحمد1619

2695        وناسً          عبد1620

900        الجربً          فراس1621

1712        السالئمً          فهد1622

2549        تهٌمش          غانم1623

996        الجالصً            رمزي1624

2236        البجاوي          طارق1625

1298         معلم          عصمت1626

1627moahamed          mechlia        3318

840        رضوانً          بشٌر1628

1789        الكوندي          عبدالقادر1629

2799        بضاٌفً          عادل1630

1480        بوشوشة عبٌد          محمد1631

3149        اجلٌل          عاطف1632

1061        كضاعً          علً محمد1633

3695         هرشً          الدٌن سٌف1634
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626        سعد بن          زاٌد محمد1635

1666        حوٌجً           هٌثم1636

237        اللباسً          زٌاد1637

2776        االسٌر          مروان1638

1631        العجبونً          معتز1639

2506        المولهً          الدٌن بدر1640

3965        السماتً          عمر محمد 1641

1672        المناعً          خلٌل1642

3353        ملٌتً          هاشم1643

1644Marwen          Massaoud        1261

3472        الرٌاحً          بسام1645

447        ٌحً بن          سفٌان1646

990        عجمً           حمزة1647

3294        الفالح          محرز1648

2212        معٌوفً          كرٌم1649

2620         الهراغً          توفٌق1650
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