الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة

التصريح بنتائج تالميذ مرحلة التكوين املستمرالحضوري لالرتقاء إلى رتبة متصرف مستشاربالسلك
اإلداري املشترك لإلدارات العمومية والرتب املعادلة لها (دورة نوفمبر)2017

اجتمعت لجنة التصريح بالنتائج النهائية ملرحلة التكوين املستمر الحضوري لالرتقاء إلى رتبة متصرف
مستشار بالسلك اإلداري املشترك لإلدارات العمومية والرتب املعادلة لها (دورة نوفمبر  ،)2017يوم الثالثاء
 03جويلية  2018بمقر املدرسة الوطنية لإلدارة وأقرت بنجاح جميع تالميذ املرحلة املذكورة.
قائمة الناجحين حسب الجدارة:
االسم واللقب
األسعد الرداوي
ماهر املرزوقي
فادية بن سعيد
السيدة الهداجي
أميرة بن عرفة
بالل املكحل
ماهر سعيداني
خولة زعتور
أنيس الحسناوي
فائزة امليالدي
فهمي حمي
ريم بن الصغير
صالح بن مصباح
صابر زيتونة
1

أمال الحجري
روضة مالكي
أشرف الغربي
رفقة عمران
جليلة جاب هللا
كريمة بن خليفة
مهدي الحاج عمر
اسماعيل مريمد
نادية شرف الدين
منذر العويني
فتحي العوادي
حاتم حامدي
سارة الهنشيري
منى املاجري
محمد أمين صفر
أنوار املاجري
مريم حبوبي
الناصر البوعالقي
جلول هدوي
صابر عباس ي
كريم الكوكي
الشاذلي املشرقي
املنجي بوخطيوة
نجاة نمري
ضياء خزري
محمود حاجي
وسيم قربوج
سلوى الحنفي
بلقاسم بلحاج عبد هللا
عادل املاجري
محمد علي برهومي
أم السعد طرش ي
مهذب بن الفيتوري
2

أحالم حباش ي
زينب عياش
حسن املالكي
علي بفون
وليد السباعي
حمزة القداح
رياض الزين
عبد الجواد مناصري
فخر الدين القلعي
سنا ساكري
عبد الرحمان النمري
فتحي عبود
محمد الناصر الونيس ي
يوسف الهيشري
أمال بلقاسم
سنية الرقيق
رمزي لبيض
عزيزة كثيري
سعاد ديباج
الياس عسالي
محمد سهيل الورغي
أشرف فقيه علي
عواطف حنين
منجي شنوف
نادر املنياوي
نادية خوني
علي عصمان
بسام غريبي
سامية القربي
عبد القادر العيدودي
سنية ضوية
لطفي شعيبي
إيمان النفاتي
3

عبد الحميد عبد الصادق
لنور الجمالي
أمال دخيل
محمد األسود
املنجي العادل
سلوى شطي
مريم بن رحيم
عماد بن خليفة
نعيم غرس
إيناس صميدة
وليد جبراني
هدى الرجباني
سليم الخشناوي
نسرين بن دخيل
خليفة عمر
إنصاف بوذيب
خير الدين تومي
لسعد العش
بسمة مفتاحي
لنور الزيتوني
سالم العياري
فيصل بن سالمة
حاتم العوادي
البشير الدخالوي
مريم الشعري
نزار مبروكي
أحالم الزمالي
نبيل ابن عائشة
عمر الحناش ي
خلود الزبيدي
عبد القادر فارحي
محمد املهدي وسالتي
سمير عيفة
4

عبد الستار الفاهم
عبد الرؤوف بن بوبكر
سليم العلوي
أنيس جفالي
ساملة الطريش ي
نادية الدهماني
خالد النفزي
بشير الجندوبي
عائدة بنمسعود
ندى حمدوني
عائدة الغرسالوي

5

