
 ـــة                                                                         اجلمهوريـــــة التونسيــــ         
 بلديـــــة أراينــــــة

 9102املهين لإلنتداب  اإلمتحانجلنة 
 

 

 9102نتائج اإلمتحان املهين لإلنتداب 
 
 

 9191فيفري  01 حمضر جلسة التصريح ابلنتائج املؤرخ يف املرجع :

 
 اإلختصاص : عامل فالحي خمتص

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -0

 اإلسم واللقب ع/ر

 عفاف صويد 0

 
 

 اإلختصاص : ميكانيكي سيارات بنزين ودايزال
 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -9

 اإلسم واللقب ع/ر

 وائل صفاحيي 0
 اندر املشرقي 2

 

 
 



 
 عدد احلرفاإلختصاص : عامل مت

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -3

 اإلسم واللقب ع/ر

 حسان فضلي 0
 سليم رجب 2
 طارق السلطاين 3
 جابر ساسي 4

 

 
 

 الان مط  ـــــــــــــاإلختصاص : ده  
 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -4

 اإلسم واللقب ع/ر
 أمين البجاوي 0

 

 
 
 

 دادــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلختصاص : ح
 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -5

 اإلسم واللقب ع/ر
 يسني احلبويب 0

 

 



 
 9191 جوان 92حمضر جلسة التصريح ابلنتائج املؤرخ يف  املرجع :

 سائق يف الوزن الثقيلاإلختصاص : 
 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -6

 اإلسم واللقب ع/ر

 سليم املهذيب 0
 الرايحيأمين  9
 مخيس القلعاوي 3
 أمين العبيدي 4
 سيف الدين العياري 5
 ايسني الغزالين 6
 مكرم الغريب 7
 دمحم بريكي 8
 دمحم القسوري 2

 بسام املرايح 01
 صربي بن يوسف 00
 شوقي الديلمي 09
 بالل اهلذيل 03
 دمحم بن خالد 04
 أمحد جناحي 05
 بالل بن الطاهر 06
 داسيحمسن املر  07

 
 



 
 ثقيلة معداتسائق اإلختصاص : 

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -7

 اإلسم واللقب ع/ر

 سليم اخلزامي 0
 دمحم مالكي 9
 راغب العياري 3
 كرمي زيداين 4

 
 
 

 صيانة املضخات اآلليىة :اإلختصاص : عامل 
 

يقع إجناز اإلمتحان لعدم وجود مرتشحني يستجيبون للشروط املذكورة ببالغ اإلنتداب مل 

 وخاصة شرط اإلدالء بشهادة الكفاءة املهنية يف إختصاص صيانة املضخات اآللية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اجلمهوريـــــة التونسيـــــــة                                                                                  

 بلديـــــة أراينــــــة
 9102املهين لإلنتداب  اإلختبارجلنة 

 

 

 9102املهين لإلنتداب  اإلختبارنتائج 
 

 9191 فيفري 01حمضر جلسة التصريح ابلنتائج املؤرخ يف  املرجع :

 
 اإلختصاص : مطاطي

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -0

 اإلسم واللقب ع/ر
 سليم التليلي 0

 

 
 

 اإلختصاص : عامل مبغازة
 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -9

 اإلسم واللقب ع/ر
 مروان حسين 0

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 9191 جوان 01حمضر جلسة التصريح ابلنتائج املؤرخ يف  املرجع :

 حراسةتصاص : عامل اإلخ

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -3

 اإلسم واللقب ع/ر
 عماد الوراتين 0
 دمحم املرعي 9
 خليل أوالد الغربية 3
 يوسف البجاوي 4
 االسعد بن رمضان 5
 دمحم العياري 6
 امني هللا بن وهيبة 7
 دمحم اجلالصي 8

 يدويإلختصاص : عامل 

 نجاحهم :قائمة املرتشحني املصرح ب -4

 اإلسم واللقب ع/ر
 هناء بوخضرة 0
 نصر الدين بوذينة 9
 حافظ اجلمايل 3
 يونس العياري 4
 دمحم سعيد بوصيدة 5
 محزة بن ميالد 6
 حمرز بن عمار 7

 



 
 عامل تطهرياإلختصاص : 

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -5

 اإلسم واللقب ع/ر

 أمين املرداسي 0
 حسام طرخاين 9
 عمر ابلليل 3
 عمر بوغامني 4

 
 

 )عاملة تنظيف( منظفاإلختصاص : 

 قائمة املرتشحني املصرح بنجاحهم : -6

 اإلسم واللقب ع/ر

 أمرية اجلبابلي 0
 إميان الصاحلي 9
 سارة العوادي 3
 مرمي الدريدي 4
 جناح غريب 5

 


