
رقم اإستمارة رقم بطاقة تعريف اإلسم اللقب Score ي العدد الرتب 

167 *****219 علي نبهان 57.520 1

242 *****175 إيهاب ي
الزدين  56.740 2

387 *****517 محمد وائل بنعدل 56.300 3

302 *****762 حمودة عبد القادر بن تركية 56.240 4
636 *****279 دنيا عيساوي 56.000 5
245 *****516 صفاء حمدي 56.000 6
240 *****447 يوسف الماجري 55.520 7
202 *****992 عالء الدين ي

السعيدان  55.120 8
113 *****140 هاجر العرفاوي 55.100 9
252 *****106 عبدالقادر از

ّ
حز 55.020 10

662 *****218 وردة لشيهب 54.900 11

453 *****333 شيماء سماعلي 54.860 12

401 *****300 عمر بنعلي 54.660 13

304 *****998 محمد بخته 54.500 14

568 *****401 نرسين النايلي 54.460 15

235 *****043 مروة ي
عش  54.400 16

446 *****637 نزي  هة الحزامي 54.320 17

471 *****445 فراس سميعي 54.280 18

233 *****424 المرتض  مستوري 54.260 19

228 *****215 بية طاطي 54.200 20

303 *****417 محمد علي بالكحالء 54.180 21

686 *****308 ام الخير صويلح 54.066 22

327 *****471 فاطمة زريف 54.050 23

295 *****377 عالء شعيب 54.032 24

325 *****500 وئام ي يعقون  54.000 25

347 *****921 خليل ي
وسالن  53.776 26

597 *****813 محمد الصالح الجلجلي 53.760 27

415 *****042 منصور ميالد 53.628 28

552 *****658 ة زهير الغفاري 53.560 29

504 *****539 مهدي سليم 53.420 30

501 *****583 إيمان المحروق 53.400 31

307 *****999 علية ي زعن  53.340 32

102 *****853 اسامة النابلي 53.280 33

29 *****183 سيف الدين الكوكي 53.120 34

438 *****016 سليم الحاج 52.900 35

599 *****010 حمزة عبدولي 52.860 36

358 *****427 مالك الحنبوصي 52.850 37

542 *****532 ف اش  العجيمي 52.828 38

221 *****578 ي
احمد ثابون  ي

ثابون  52.618 39

236 *****758 فادي العرفاوي 52.520 40

149 *****523 عبير العابد 52.500 41

426 *****661 نرجس الحزامي 52.440 42

509 *****997 ايمن التابعي 52.240 43

683 *****272 منال القطاري 52.080 44

495 *****293 ي
أمان  بن كمبشة 52.060 45

218 *****569 عبدالقادر الحمدي 52.042 46

479 *****406 جيهان بنجدو 52.020 47

229 *****630 ابراهيم بنعبد هللا 52.000 48

201 *****048 عادل الراجحي 51.834 49

445 *****484 سمير ي
 

هراغ 51.696 50

104 *****771 وائل ي الغرن  51.622 51

73 *****016 أيمن ي
عضاص  51.500 52

215 *****218 مريم بنرص 51.400 53

294 *****575 محمد أمير  ي عوج  51.400 54

17 *****130 محمد ي
اللطيف  50.980 55

13 *****670 أنيسة ي
سلطان  50.940 56

ي  ن بوالية تونس إلجتياز اإلختبار الكتاب  ن المقبولي  شحي   03/2021قائمة المتر
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342 *****204 سناء الزفزاف 50.900 57

67 *****248 محمد بن عبد هللا 50.760 58

679 *****993 اكرام معزاوي 50.720 59

137 *****110 ماهر الراجحي 50.720 60

241 *****532 ضياء الدين الصيد 50.700 61

586 *****731 فريال الغول 50.600 62

547 *****276 حسان ي
الشيبان  50.560 63

256 *****153 حسام ضيفالوي 50.300 64

115 *****189 جهاد دراوي 50.240 65

305 *****401 يرسى جابلي 50.000 66

432 *****112 لطيفة بوشقرة 50.000 67

250 *****547 اسكندر بن االحول 50.000 68

476 *****286 ي
أمان  البكوش 49.540 69

اض03/2021'  عل عنوان المقر االجتماغي لمركز اإلعالمية لوزارة المالية مع ذكر  ' إعي 

اض عن النتائج المنشورة من تاري    خ صدور هذا البالغ عن طريق رسالة مضمونة الوصول10يمنح مركز اإلعالمية لوزارة المالية أجل  شحير  لإلعي 
 أيام للمي 
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