
القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****46611984/09/01 أسماء  شيباني
****11571994/09/24 اسامة عبد الكافي
****01681993/09/28 يسرى حتيت
****73801994/01/01 ياسمين العقربي
****94461994/11/04 Mohamed Ali lazez
****45261992/05/01 ياسمين  الشرفي
****48991990/09/05 فاطمة علي
****75221993/09/27 نسرين الرمشاني
****01051988/08/08 أسماء الفتوي
****51671990/07/30 نسرين  السليماني
****76361991/08/05 صبرين السلطاني
****06411990/02/02 محمد مانعي
****13561993/01/26 أيمن الشطي
****58741993/06/02 سميرة زديري
****16571992/09/18 تيسير الفالح
****80641993/09/12 هناء بلحاج
****70611985/09/28 وئام جموعي
****13251994/06/19 فاطمة  بن عون
****44191994/07/27 سرور المرعوي
****56231995/02/17 أماني العيوني
****80541988/11/10 روضة عبد القادر
****38941993/03/01 سهام البيوضي
****56341988/01/14 رباب كاش
****09061992/07/13 safa saadani
****91551994/01/25 هادية حميدات

1 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****67511993/11/01 محمد علي اامغربي ذياب
****01781992/12/24 إسراء جريدي
****43401989/06/06 رجاء الهداجي
****10241993/12/26 إعتماد شوشان
****02151992/04/13 سنية عثماني
****25771991/03/01 هناء  العلج الرقيق
****00251994/09/30 مريم بن الحاج فرج
****87441991/05/29 ameni bouzid
****78001992/02/02 سمية  النوري
****11231994/05/14 أماني بن جنات
****07821990/01/05 أمل مرزوقي
****73441993/11/12 سلوى التليلي
****38061994/07/30 Islem Ben Jouira
****39851993/06/08 سحر الحق
****91251994/01/01 رقية بوعبيدي
****18121988/10/21 سيف الدين سمعلي
****47191994/04/19 خلود الكوكي
****05641993/09/30 منال العقاب
****50561992/02/10 مروى التونسي
****85661991/01/03 نورالدين بن بلقاسم
****95761991/10/02 منى بن اسعيد
****65091992/01/08 مروى الجراي
****10011991/05/28 حسان التونسي
****17501989/09/16 ياسمين المجدوب
****09321990/07/13 درة الغرياني

2 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****39471986/09/05 اسماء  خليفة
****28041991/09/14 عفاف الطرابلسي
****53511992/02/03 مريم بنحسن
****66201991/06/25 عائشة الشعري
****57481991/07/03 امل عبدالالوي
****78811991/07/14 كريمة قاشة
****65021993/09/18 خديجة بن عمر
****60491992/10/18 حافظ المزغني
****76121993/06/15 فاطمة   الشايبي
****37661994/03/07 مريم القابسي
****47941990/05/27 أمال عميري
****87781987/01/27 نادية  بن معتوق
****22351995/01/26 فاطمة الشناوي
****13761991/05/01 سلمى خيرة
****98741985/10/17 هالة  بن هندة
****34041993/03/06 اماني رحومة
****05461993/11/19 مروى المكني
****56011990/12/24 عبدالله السوسي
****15171986/12/08 Abir Dhaouadi
****42581991/12/28 شيماء  العيادى
****76831992/07/03 محمد أزهر  العياري
****26571986/10/14 ميساء زليلة
****72961994/08/18 أزهار بعكة
****99321989/03/21 إشراق  فرايجي
****85341994/11/01 عفاف لطيف

3 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****21521987/04/29 اميرة الهنتاتي
****18151992/11/22 قمر بن حميدة
****60791994/03/05 عمارة الجري
****78631992/06/11 KHIRA SAIDI
****96001993/06/23 أماني التركي
****23751981/06/21 بسمة العجرودي
****34971994/03/14 Aida BELKHIRIA
****36671994/08/16 مريم  الفخفاخ
****51241992/04/27 مروى بوعبيد
****11341989/05/25 سمية الفرشيشي
****73121993/12/12 نادية الميلي
****53941993/11/02 منى  معلى
****97141994/08/05 فاطمة دبة
****70781989/10/10 منال الربودي
****81481986/01/19 فريال نقيب شقرة
****84321993/01/28 صفاء  ماني
****03781993/10/20 زياد إبراهيم
****37561988/03/06 بهاء معلى حرم المصمودي
****85591993/12/12 محمد بن سليمان
****94111995/01/28 رمزي كمون
****05001986/06/28 خولة  احمد
****91061988/10/30 رشوان  بن أحمد
****10241994/10/05 رحاب  التومي
****99991994/09/17 إسالم  العياشي
****46071991/07/11 بشير المرنيصي

4 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****26071989/03/30 ابتسام المحمودي
****28731988/07/24 هشام  الفريخة
****26951988/01/04 اسماء التباسي التباسي
****12661987/04/19 نسرين بن جديلة
****98241987/12/09 ألفة الكشو
****98791988/04/11 مريم جعداري
****00561991/10/14 ايناس الكراي
****60591992/05/07 حكمة الحكيم فارس
****92711993/03/28 سماح كرزوط
****75971992/02/10 وداد النوي
****51081990/09/25 ذكرى الساسي
****88001989/06/18 Ibtissem Allouchi
****83121991/04/28 آمنة كمون
****73811992/03/13 أمينة الملولي
****14851992/06/29 مروى حسيني
****07461992/01/31 هالة قنطارة
****28091991/07/30 سعاد بريك
****19021992/05/05 اليامنة  جرودي
****09061991/07/25 نور العوني
****97751992/11/16 Saoussen Hamdi
****83331991/05/20 سوار  خليف
****51521995/02/10 نسرين بن عبد الله
****61231989/09/18 وفاء زغدودي
****53081992/09/04 أميمة  الكافي
****89471992/12/15 مريم الهويمل

5 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****48461992/09/23 يسرى دبش
****77781994/11/07 ريم صياحي
****26871988/07/10 احالم خريفي
****43691991/09/23 محمد المشرقي
****57451990/05/24 لطيفة رحومة
****03371989/02/11 نسرين العبيدي
****90331987/06/27 سامية  حزامي
****36051991/02/04 مراد مريح
****76681990/07/27 محمد النذير يعقوبي
****08401990/10/03 محمد النيفر
****69221986/05/29 يسر مشفر
****51571989/05/18 غزوة الدالجي
****01431990/11/29 شوقي ورهاني
****33111988/11/12 مريم  بالطيب
****08511994/06/28 جميل عليبب
****18321994/12/04 سحر  شروفه
****16061992/07/22 أسماء  العتيري
****22531976/09/25 اكرم المزوغي
****42891991/06/20 اسماء بنصر
****34081988/05/09 مهى بوغريو
****67981994/05/04 Ons Labidi
****00661991/11/15 مريم الطرابلسي
****03561993/05/02 الشاذلي شتمي
****84491994/11/01 HANENE FRIJI
****35171988/03/13 Ikram Trifui

6 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****79511984/08/27 أماني  الجمل
****04331992/10/04 خولة الحسني
****84541988/06/14 حمدي عبد الخالق
****09421990/04/07 منال خرشفي
****50141992/06/19 ريحان العذاري
****11631992/03/10 اماني طابة
****85171988/01/12 امنة بلحاج ابراهيم
****49681987/06/03 مروى الغربي طرشونة
****88871984/10/04 حنان القاسمي
****81451993/03/17 عبد الوهاب شلبي
****85601985/07/29 هدى  نبيغ
****97951992/03/01 ياسيم  بوعبيدي
****44491991/12/01 إكرام  بن حليمة
****70311993/12/29 أحمد  الماكني
****66431986/03/25 سوميه المنصري
****53031994/12/11 عاطف الجمل
****37541990/03/24 مروة رابح
****67611992/09/04 حمودة بوصرصار
****50921993/06/29 هديل القنيشي
****08111993/02/15 منى الدالي
****23371991/05/24 رباب حميدة
****02601988/03/21 احمد القرقوري
****64231991/01/27 مريم كميشة
****95711994/10/18 أسماء وداعة
****10091988/08/28 هاجر الضاوي

7 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****13551989/12/19 سلمى سالم
****74821991/12/11 Emna Hassine
****23111988/09/08 ريم شمام
****44761989/10/28 نسرين بن وغرم
****40741987/07/24 ألفة الطرابلسي
****86371994/02/07 خولة بوميزة
****48821992/05/19 Rym Mestiri
****79431993/10/14 RIHAB MABROUK
****69721992/04/15 عبد الجليل  عشيبة
****21031991/11/06 Faten Mahfoudhi
****01191994/01/05 أسماء  شطيبة
****34061993/10/28 مريم الحمروني
****84541988/04/12 سالمة  الحاج صالح
****66851990/09/13 أيمن غبريش
****57351993/09/18 Houssem Eddine Zitouni
****30001989/06/26 هيفاء بن مو من
****58431993/08/19 أشواق الغلقاوي
****02961987/04/21 ايمان بن حسن
****19231992/02/25 مريم التريكي
****13791992/06/07 مروى  الشايب
****09111995/02/27 رحمة سومري
****99891991/06/04 مهدي  قضامي
****93891981/12/20 شهير عياد
****28521994/10/16 ضحى الحاج طيب
****94781988/04/28 امال بن علي

8 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****41221992/01/29 هبة فرشيشي
****96021993/05/16 رانية السالمي
****91301993/10/28 رحاب الجنزري
****94881990/08/13 هيفاء الشارني
****83621993/12/19 نورهان شريف
****76351986/08/04 وفاء الجمازي
****41031993/03/01 منال  الخميلي
****02281993/04/16 حاتم السبوعي
****03651993/06/11 وفاء سعادة
****65981982/01/08 سوسن  بن شبة
****36691994/08/16 سلمى  الفخفاخ
****09231994/09/16 amal moussa
****98431992/12/31 خديجة  النابلي
****27591990/03/16 نهى بالحيرش
****02731988/01/10 المنصف  خلف الله
****75071989/06/28 حنان الدباش
****61021990/08/12 مروان الجربي
****86851990/04/07 مريم الزياني الهمامي
****21621992/01/18 أمين  فتح الله
****39851991/02/20 شهيدة  زعفوري
****24121994/10/30 منال خضاورية
****28371989/01/06 بثينة الوهايبي
****12291993/01/01 عبير دلهومي
****83301990/12/27 أماني صمودي
****18221993/11/03 حبيبة العذاري

9 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****72361989/07/30 meryem beldi
****32881992/10/29 وداد الماجدي
****21201992/09/17 MAISSA REBAII
****10981993/04/19 MARYAM WELLANI
****84431993/07/12 سهير فتوتو
****33241989/01/09 مروى شقرون
****38581983/12/23 فتحية الزموري
****09331993/02/04 عبدالكريم  الدباشي
****71601991/05/25 نسرين  الشتوي
****59661985/05/24 سندة  ابن صالح
****44151991/09/14 مروى الحاج سعيد
****19701988/11/24 رحمة القاسمي
****66521994/03/17 مروى العلوشي
****37741987/08/19 شامة الورغمي
****39211991/09/22 رفقة بن عطية
****36461991/08/14 فايزه حمودة
****21571987/11/30 حسان الجياري
****98951993/10/24 هاجر حمودة
****50771994/01/16 ياسمين النبلي
****92451980/02/01 بسمة القبالوي
****98231984/03/17 بسمة العجيلي
****11581980/09/29 سعاد زارعي
****78651981/11/22 يسر  النوري
****30081992/07/07 فطوم جوادي
****55651988/01/15 عبدالله  القاسمي

10 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****54571993/03/14 سنية بلعربي
****29671990/01/21 أماني  بنضاوية
****14991995/01/03 شيماء  الهمامي
****97331993/10/15 شيماء ناهظ
****74491991/04/07 درصاف العمراني
****61281994/01/05 مريم اللوز
****11231977/12/03 جلول بوزيدي
****74121993/11/16 امنة  الرباعي
****87501990/12/23 Hayet Jeddi
****84951991/02/28 إيمان العرفاوي
****59201991/06/12 منى دمق
****47061988/08/08 منية زغدودي
****35301987/11/10 بسام المعزون
****97471990/08/17 محمد علي ساسي
****29141991/06/27 نسكة طالب
****06741989/04/17 ندى البحري
****62721990/07/20 هناء ونيسي
****84351988/01/04 زينب جمعة
****59811992/12/15 Hana Ghouil
****31161987/11/11 خولة رحيم
****25401989/07/01 عبدالرحيم جابلي
****88831982/02/16 إخالص الزيدي
****99911994/02/25 مريم المجدوبة
****11971991/11/03 مريم كحيلة
****02081991/03/31 وئام فضالوي

11 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****77811987/06/26 صبرين الشيخاوي
****26071993/04/20 شيماء   الفرشيشي
****60091991/12/14 نادية بنعمار
****94651993/05/18 محمد الطيب  الجبال
****19571990/02/15 بسمة اللمطي
****03111994/05/23 شيماء هاشمي
****11731989/12/15 مروان مزهود
****68331993/12/28 أنس الشعري
****72701992/08/01 سارة دردور
****03811989/11/26 وسيم المزلني
****79651986/10/20 كريم بوعطي
****22361992/06/10 وائل اللوز
****06451992/08/17 صبرين بن عبد الله
****79011994/08/02 سيرين للية
****82581987/08/12 كريمة شوشان
****64781993/04/08 ريم خماخم
****38491994/10/15 صبرين العبيدي
****11521994/08/31 ألفة الملولي
****25861992/06/15 مروة شعيرة
****31821994/08/20 صفاء البريبري
****92521982/06/26 سوسن نصيب
****57451991/06/18 فاتن  حمروني
****41371993/11/11 ايناس عقربي
****97331989/07/11 wafa sassi
****59341990/05/23 Sarra Mbirki

12 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****61641987/04/20 أسامة بنبالطيب
****91981985/08/06 غسان  خيرة
****52731987/11/30 مروى معلى الجموسي
****43571989/10/12 األزهر  بكار
****13311989/04/21 فتيحة العرابة
****43661993/09/16 رحاب بوهالل
****16151994/03/09 amal louati
****26761990/10/02 محمد بوزيد
****40701991/05/29 نسرين الحشيشة
****01531987/10/04 إسمهان خليفي
****69491993/02/19 كلثوم مكي
****22741984/07/23 أسماء حماد
****00541991/05/28 إيمان سعيد
****94871993/02/09 يسرى سقة
****91171975/06/20 بديع الشنيتي
****23681992/01/31 رهام إمبارك
****72871992/08/28 أحمد الزكراوي
****00631992/05/24 خولة  الرياحي
****64621989/01/21 ايمان العرفاوي
****64291993/08/09 هشام ساكري
****36181979/01/12 سوسن ميرة
****60961994/10/16 نصاف خليفي
****03391993/02/10 خلود الزعق
****22311991/09/14 الصادق العبيدي
****08051992/08/11 هاني الغويل

13 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****80711987/03/01 خديجة النفاتي
****13091994/10/19 احالم عبدولي
****83741993/04/02 إبتسام بن عليّة
****88451992/11/25 سيربن المعلول
****42741993/07/11 سندس الزريبي
****97061984/03/25 ساسية الطائفي
****81681995/01/01 ناهد  رتيمي
****48941994/11/08 حمدي الهداجي
****53741991/12/05 Mohamed Ghassen Mekni
****66771991/10/23 رحاب دباشي
****09581994/10/20 حسام المهذبي
****91881987/08/04 عفاف بن محمد
****72581988/08/01 سناء  عبداوي
****87111992/09/22 صفاء اإلمام
****01731993/02/02 منال الشامخي
****06331993/03/10 منيرة الهمامي
****81331989/09/09 سناء رحومه
****22831992/08/28 آمنة الفخفاخ
****57251994/03/07 Oumaima Ganzoui
****75371990/10/13 رامي العش
****79991993/08/11 مبروكة السبوعي
****88191993/02/08 Hajer Ayari
****83291993/12/02 باسم عطية
****13101990/09/01 مريم سالم
****81871990/09/12 نبيل طاهر

14 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****40031994/05/29 إمتنان  الجالصي
****07681989/06/24 سوسن علوي
****83021993/06/13 امنة عبدالله
****10421988/10/15 أميرة الرياني
****13891992/05/04 SOUHA HASSAYOUN
****71471988/02/24 محمد أمين خليف
****25151988/04/23 abdelhamid hamrouni
****87321993/04/10 امير  الدريدي
****82881991/10/05 أسماء بدري
****51441992/12/18 شروق بوجلبان
****30821994/11/17 سامية بن عمر
****84641991/08/02 فاطمة المسعودي
****96301992/04/29 رحمة درغوثي
****33311994/05/05 انتصار عمري
****05991991/03/03 اماني مجادي
****85531988/02/16 منى البكوش
****37781992/08/07 منذر عمر
****95701994/10/18 أميرة وداعة
****33091990/06/15 فاتن باصالح
****69171991/12/29 ايناس برينيس
****23361989/12/07 زينب الدويري
****40891991/05/28 منال بلقاسم
****33341994/02/17 صابرين  تغالت
****02781995/01/19 أمل  يحياوي
****70341993/02/28 دنيا  العفاس

15 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****65241984/08/14 ضحى الحذيري
****17101994/01/03 زياد القمير
****24621994/03/11 هيثم الوكيل
****73231991/07/26 نهال حليلة
****85181990/08/27 خلود محفوظ
****58271989/05/17 حليمة  نوني
****47261994/09/15 هيفاء  بن عبد الملك
****47181986/06/08 ايمان مراد
****04221987/05/06 مريم هدى  الحبيب
****37581993/01/06 أنسة مستورى
****51221988/07/23 مروى سعداوي
****75451992/10/29 خبير مناعي
****52391993/03/19 حاتم حسين
****10951990/08/22 ياسين شيحة
****62361988/04/12 مروى حمراوي
****31331992/01/13 هيفاء الجريبى
****79381991/05/10 زكرياء  الزلطنى
****11801993/11/22 مروى العياري
****12341990/11/18 نهى  الكرامتي
****53911994/03/13 ايمان الرقيق
****28731991/07/22 درة العماري
****10521993/03/12 هاجر  الزديني
****71821991/07/02 اكرام غرسالوي
****79681991/12/02 مريم  شطورو
****74091989/06/14 عبير عياضي

16 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****74771985/02/09 سفيان الخليفي
****54781991/05/11 زياد الفريقي
****13361991/08/30 جاسم الرياحي
****09611994/02/22 حكيم المكي
****32521989/04/16 Ghofrane Yahmadi
****05901990/05/07 حمدي  الخراط
****24461993/08/08 هيفاء  القليعي
****47141994/06/12 غازي ورغي
****34451988/10/05 بالل الملولي
****59881988/12/27 نجوى قاسمي
****11341992/07/18 Fattouma Bel haj salah
****69671988/04/08 يسرى  قطعة
****93941988/09/10 زياد شبيل
****93391990/03/07 سالمة ابراهم
****28821989/12/01 افراح خريفي
****04261994/06/27 بديع خليفة
****41891994/01/27 Anis Nouira
****15631987/02/03 سيوار بنعثمان
****36001993/10/31 نــسرين الــرياحي
****58951993/05/01 أيمن   السالمي
****27731988/06/03 زينب جعفري
****50461993/08/09 اماني الكناني
****94891993/07/11 منال خليفي
****80891992/03/22 عدنان بنخضر
****20771990/06/07 صبرين العياري

17 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****59531987/12/15 عمران بوعزيز
****76981992/04/22 رحمة فجاري
****42831989/01/02 فدوى الحمروني
****95411992/03/11 محمد بنعمار
****07121993/09/30 نسرين عبدالرحيم
****09051990/11/19 بثينة الجريء
****64151992/06/08 سهيلة مرواني
****80731992/09/25 صفاء موسى
****93051985/01/24 أميرة الخشرمي
****69921978/04/10 رمزي شعيبي
****03681991/05/13 أميرة  القربي
****30701988/05/16 سارة الخليفي
****24441995/03/08 منى  األبلق
****08081986/05/04 فاطمة  بن عكاشة
****37601992/05/25 إكرام  الشماللي
****48791991/07/04 جواهر الوريمي
****23121991/01/06 ايمان الحشائشي
****50031988/07/15 إكرام الشوك
****75481992/07/23 عمر القالل
****39591991/07/11 amani chaftri
****84271987/01/24 الفة ميساوي
****66011990/06/06 أحمد كمون
****72781993/05/28 رائف  بن خاطر
****46851991/03/17 تقوى الملوح
****93461988/11/08 محمود مرجان

18 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****44361991/11/13 شادي شباح
****98941990/01/05 مروى الحموري
****80601985/12/23 نورة المحواشي
****22141990/08/15 سماح  عزوزي
****55901993/05/10 اميرة  العرقوبي
****64661992/04/27 المولدي همامي
****96601994/08/13 محمد بنسالم
****58381992/02/27 مريم   العيادي
****51101994/08/18 مريم دمق
****63351987/07/01 بسمة بالمبروك
****88751993/11/17 منال الفاهم
****89071988/03/30 أيمن الفوناسي دردور
****47761992/01/16 منتصر الخليفي
****68391992/05/19 رحمة قم
****96901991/09/08 حنان برم
****46011991/01/30 مريم  بوالهمي
****21611993/09/09 مريم القاسمي
****26991991/11/16 أشرف المليتي
****60901993/03/03 عبد الرؤوف شعباني
****46021989/06/22 ايمن يعقوبي
****72091988/04/28 حياة احمادي
****90051995/02/14 حمزة مزهودي
****36481988/02/26 وسام بن أحمد
****10941990/08/06 جيهان جلول
****88611994/03/08 إسالم  البحري

19 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****47491989/07/12 زينب الترخاني
****70531993/06/25 درين العموري
****36681992/04/29 رحاب  مطر
****86211986/08/16 هالة التركي
****72681993/01/02 اكرام بالحاج عمارة
****02001992/04/23 ريم  مصطفى
****70091991/06/20 سناء خميري
****92721988/12/31 نادية بن شعبان
****77501991/04/24 أميمة  القاسمي
****43341991/09/17 سميره قمره
****43521993/07/02 ضياء الدين  جرار
****87671989/09/03 رانية شقرون
****11821993/01/02 أماني عيدودي
****40571994/02/09 نسرين البازي
****19631991/08/27 نادية زويتن
****28591986/07/21 أمير دندن
****59031989/10/04 ابراهيم ضيفاوي
****12051983/07/14 خالد   ضيف الله
****97121992/10/23 Skander Dammak
****09551990/11/02 اسالم الجلولي
****98951992/03/03 مراد رمضاني
****71551988/05/28 أسماء الشعري
****05931992/08/22 إيناس كريّم
****19191988/08/08 محمد  لطرش
****39001989/12/29 تيسير المزوغي

20 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****79941989/10/17 أنس فرادي
****87731984/11/16 Haifa Mliki
****92881992/08/25 عبد الكريم عبودي
****01461994/06/24 سناء صفر
****82751992/05/04 لمياء ضيف الله
****78801989/05/06 ISLEM GMATI
****41491987/10/01 زينب بنعيسى
****05561992/08/03 اروى ناجح
****86471992/03/16 رفيقة الماضي
****97451992/02/26 نزار جراي
****59401987/07/03 راضية بن حسين
****03941987/08/17 غادة الشريف
****94871993/12/11 أشرف الحاج عياد
****42411990/01/25 أمل  الفقي
****11761992/04/23 عبد الرحيم  قرعاية
****99321991/08/22 أميمة الماجري
****08851992/12/19 مريم العكروت
****49831988/11/17 مروى السرايري
****65621990/07/23 لطيفة الشريف
****15401989/06/17 امل الخضراوي
****53531989/06/29 مروى خاليفي
****51891993/03/06 هدى شعباني
****42491988/08/21 آمال  شابي
****80161986/03/10 منال بن عرب
****94641994/02/09 روضة عياشي

21 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****06591992/01/16 صابرين بلقروي
****95791992/03/08 ريم الجبالي
****71321991/06/11 أيمن الشيحي
****40221986/11/05 خلود ونيسي
****78891987/09/29 أمل الرباعي
****56261988/07/07 رحاب الخياط
****51251992/08/23 ميساء  العرفاوى
****33021987/05/16 الفة  العبيدي حرم البحوري كحيلة
****31661988/07/28 شيماء السديري
****11821991/04/20 يسرى العايب
****07721988/11/15 آمنة  النقاش
****26331988/11/10 منى الربيعي
****97881990/06/22 حمزة  بن عبدالله
****48261991/05/03 ابراهيم حينوس
****22651985/07/02 سيف الدين  مستوري 
****14011990/07/17 مريم المرابط
****27391990/04/01 هناء الزين
****66441992/01/18 يسرى العكرمي
****80001977/09/03 التومي مسعاوي
****77231990/09/27 سمر بااحاج
****15191994/07/04 صفاء  عرعاري
****69631992/05/17 مريم  الهمامي
****89571994/05/02 حنان الجمالي
****20081993/05/24 نسرين الشايب
****71991988/04/24 غفران غنام

22 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****60511988/09/22 محمد عبد الرحمان  طواعي
****93291994/01/13 NAJLA HADHRI
****46251993/04/23 مريم الماجري
****06661987/04/15 مريم محمد
****80621987/01/03 أسماء النابلي
****06421988/05/24 مروى عبد الكافي
****42991993/03/21 khadija bouguerra
****08291988/06/07 إيمان  فلفول
****52031991/11/28 سمر بنعابدة
****42061988/05/10 Raja Azizi
****20001994/04/13 رانية  عبد اللطيف
****01981980/10/26 هيفاء شطورو
****53211994/10/30 سمية بن هنية
****41481992/01/02 فردوس بن سعد
****46701986/08/02 لمياء بن عبدالله
****10771991/10/05 MARWA LAYOUNI
****44081986/05/14 مريم الوحشي
****11521986/09/29 ألفة الرياحي
****29101986/10/18 إيمان بنعلي
****10001993/05/13 Nadia Badreddine
****30041988/09/27 شيخة بوخذير
****71641993/11/21 ألفة المزوغي
****10101990/09/27 رقية بوبكر
****27461981/04/01 نجاح  الجراي
****81311987/07/07 هدى بنلطيف

23 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****65941986/06/04 روضة  سعيداني
****56711992/01/13 أشرف العش
****53781993/08/09 نور الهدى بن عياد
****97861991/07/01 SIWAR GHRIBI
****91521988/09/10 ضحى تيساوي
****92321985/12/24 هادية  الخماري
****23881994/01/07 وفاء  عبد اللطيف
****99571988/11/18 عبير  الكناني
****77991985/04/10 ايمان سديري
****17081990/04/07 آمنة  شليق
****89691992/12/17 Amal Bounasri
****44651986/11/09 سناء   بوعجيلة
****08841987/01/03 سامية  بن عمر
****00451990/11/11 تقوى عطية
****06521992/09/14 عائشة القرناح
****53701987/11/18 Nesrine Draouil
****91531993/03/05 لمياء فريدي
****16061986/09/07 منال شاليفة
****58021986/10/30 سليم الشريف
****49011991/09/14 سيف الدين السباعي
****81181987/12/13 زينب الغريبي
****65641986/02/02 سوسن ماجري
****40461988/07/07 سامح عثماني
****63141982/06/22 هالة دالعي
****25321992/12/31 عادل حالب

24 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****93901991/07/18 رامي بوعتور
****48701991/10/01 خولة  رحموني
****78621995/02/21 نهى الهمامي
****66271986/12/26 إيمان وادة
****49011991/08/31 مروى معاود
****00551989/10/04 عبير عبيد
****81851992/10/12 فريال  كسكاس
****92171991/04/13 وجدي حجاج
****79541989/09/27 مريم غرسلي
****03101990/07/14 سمية الشمانقي
****34701987/07/28 نسرين لعش
****56981991/09/27 رفعت اللوز
****81511989/02/01 فاطمة فرج
****68491985/02/08 عمر خياطي
****17941990/09/21 كريمة الحفصي
****45621993/05/21 ألفة السماري
****18671989/02/18 مروة  المنجة
****96971995/01/08 عبد العزيز الرقيق
****64421986/11/16 أحالم سحباني
****61761990/11/24 أيمن الرميلي
****01521991/05/02 أميرة الصولي
****75161989/08/01 خالد داود
****83231988/08/07 سنية سالم
****56541988/10/03 نورس مامية
****87161989/04/17 اشرف عبعوب

25 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****40051992/07/19 محمد عزيز العياري
****79441993/03/27 نظمي  الثابت
****09461987/09/28 سلوى الماجري
****02521991/01/27 Hajer Bouaziz
****11161992/03/25 فاتن غانمي
****65521992/04/02 صابرينة بنعبد الله
****84691990/11/13 رامي بوعزيزي
****47821993/07/22 خلود بوعزي
****99901993/01/31 يسر الشرفي
****93521987/12/07 منية بوعطي
****37301987/01/19 هندة نابي
****76201987/11/23 منى مازوزي
****84911991/07/05 عثمان  الفرشيشي
****93391990/05/20 هناء سليمي
****85851994/03/29 وصال  بن صالح
****85541992/04/04 محمد فارس أحمد
****33511985/01/05 رفيقة بورقعة
****78711990/02/23 إبتسام الجويلي
****57721987/03/03 هدى لطيفي
****54521990/12/09 أسماء الزينة
****32011993/03/21 emna  nasri
****08161993/03/08 منتصر طعمولي
****13501990/08/25 صفاء الشبيلي
****61681994/11/30 مريم  بوبي
****18891985/02/24 روضة  صوالحية

26 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****05411991/05/17 صابرين بن صالح
****68381990/12/15 رامي الشفارالعكاري
****63861990/03/17 عفاف العموص
****12381993/07/16 هالة الصامت
****77721992/10/08 صفاء جعفورة
****65231987/07/12 منال حميدة
****07841993/10/10 وفاء  الفرجاني
****53441990/08/24 شادية العرفاوي
****80521986/08/22 صفاء الحباشى
****13081993/11/21 مبروك  يحي
****10211991/03/08 امنة الهذيلي
****72321986/07/31 ماهر عميرة
****73581988/04/10 هيثم صغير
****52141992/05/02 هالة عبيد
****88341982/12/31 نوال مناعي
****43441988/12/23 عزالدين مزريقي
****67901990/06/12 امل اللومي
****30251993/08/15 ياسين  بن أحمد
****13171993/01/02 شهير  بخائريه
****45021989/06/01 عائدة  الجربوعي
****18581984/06/01 حسين  شوشان
****40391991/08/12 الفة عصيدي
****96411987/08/16 الحبيب النيفر
****20091991/12/30 محمد  ثامر
****62481988/05/09 اماني بن قيش

27 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****27081985/09/10 منى شابي
****13441990/03/11 زينة  طيمومي
****65191987/09/09 سنيا عمري
****57581994/08/29 عزة طاع الله
****91411986/03/09 عبير بن عبد النبئ
****20811982/05/25 سالم عويدات
****06211985/03/15 Fatma Chebbi
****63971993/04/28 mohamed amine zarrouk
****09831988/05/16 ريم الزيتوني
****11791993/01/07 Amina zouaghi
****91691992/06/21 السيد حمدي
****98411987/12/06 أميرة هالل
****10391987/06/30 إيمان الجاللي
****80601988/11/26 مريم  رحال
****59141991/05/11 محمد بونوارة
****26421991/11/14 ابتسام زغدودي
****66531994/05/10 اميمة لملوم
****44131990/01/15 هالة بن سعيد
****16711993/10/26 أحمد التونسي
****34141988/04/13 عقيلة كمون
****15771986/05/08 ايمان بلحسن
****29381991/10/20 سليم شعيبي
****81001989/04/13 سمر عرفة
****02641990/02/14 مفيدة ابن رمضان
****26561988/12/21 منال خليفة

28 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****12491989/08/06 مريم الحكيري
****70821990/08/21 أكرم  عروس
****87441993/11/11 فاطمة سفسافي
****70791984/08/28 سوسن العود
****96051989/01/09 نصيرة سعيداني
****21391984/12/05 خديجة التومي
****23231990/04/01 محمد أمين بوشعالة
****68421992/03/06 شامة بن عمر
****11611991/01/09 فتيحة المجدوب
****62721993/04/07 هيثم بوقديدة
****72241988/11/09 حسام الكشباطي
****70761992/01/14 SIWAR BELKACEM
****78801991/10/10 كريمة جراي
****45881988/03/17 آمنة الحجري
****88541991/12/05 مريم مطيمط
****25271987/01/01 وداد الونيسي
****17401986/07/14 إيهاب  قمودي
****69671986/05/21 شامة  بن عمر
****55381988/05/14 محمدعلي بنعميرة
****93211993/01/27 حنان عطية
****63421991/03/20 أسماء صيف الله
****27081988/12/29 هناء بلحاج عثمان
****98081988/02/24 إيناس  التنازفتي
****86901988/02/07 ايمان نوار
****93671992/10/27 أحمد   بن شقرة

29 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****36771994/01/01 مفيدة  الغريبي
****16651988/10/02 روضة  صغروني
****98031991/02/03 مها بن مساهل
****42321991/01/26 أميرة دلهومي
****69351986/09/09 سماح القايدي
****05191992/10/10 hamda ouertani
****13901993/11/04 نورس أوالد باهية
****72671987/04/16 نسرين عمامي
****19271987/04/13 ماهر الكوكي
****16801990/06/23 حنان الجريدي
****75721993/03/14 أيمن الفقي
****40131989/12/08 غفران  حسن
****18901992/09/21 balsam riani
****30671992/06/11 هبة الله  العايب
****79731991/08/29 هشام بودبوس
****23271981/04/17 إيناس عامري
****96731991/01/01 سمية ابن بلقاسم
****61981988/10/07 حنان بنسعيد
****98281986/01/25 عماد  بن زايدة
****39581990/11/23 سعدية  قروي
****71641992/02/21 حنان سمراني
****33521994/02/26 عصام  دبيرة
****95661990/10/31 خلود عماري
****38731991/11/25 رحمة النابلى
****15811993/10/12 سميحة قريبع

30 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****56761982/12/10 كريمة المزوغي
****65831991/07/27 كوثر ضيفي
****34231986/09/28 نورشان  عبد الجبار
****80221990/04/01 وفاء بنت محمد عزالدين
****32961983/11/18 لمياء حليلة
****08701986/08/24 حسان الدريدي
****34911992/08/03 أمل الجويني
****72891985/06/03 نسرين سويسي
****59191988/11/10 عبد الرحمان عاشوري
****62011986/05/30 هاجر الكوكي
****24851985/02/24 رشدي  التوايتي
****07011979/11/18 نجاة رحيم
****09941984/09/16 سميحة كرشيد
****47161987/05/20 رحاب بوصفة
****15611990/06/16 مراد الدريدي
****68481985/05/16 ليلي  الجمازي
****63151987/07/07 آمنة الفقي
****96551984/03/26 وسام البكوش
****90841988/02/10 rania fayali
****47861992/01/23 نورة قمرة
****54121991/07/12 ريان بن محمود
****69471988/11/24 مروى الحمادي
****16961984/06/05 حياة  خميري
****26061994/07/14 محمد أمين الحرزي
****90861987/01/12 يوسف الطبوبي

31 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****16981987/06/30 نسرين الغربي
****61641991/08/13 جنينة لجنف
****10171990/10/03 اسالم الغريبي
****58441983/12/17 أسماء  عباس حرم يونسي
****50571990/02/23 نايرة البجاوي
****98111991/07/10 أميمة اليحياوي
****30821988/03/16 أمال الفاهم
****10231984/01/11 محمد الكراي
****92011989/01/13 وفاء  الذوادي
****73591987/05/22 ايمان بن دالي
****64491978/08/18 ناظم  زنّون
****24651992/11/06 هالة عكروتي
****82531986/01/06 ساهير بن بلقاسم
****87101990/07/03 نجاة بن مسعود
****21151988/08/07 رمضان الجبالي
****40511995/02/17 عفاف المعالج
****96081989/08/21 اسماء  شوشان
****14751994/01/17 سيرين رابح
****32931990/07/24 ثرية الجد
****16811993/05/27 منى النفزي
****77041986/11/10 كريمة الغزواني
****29241982/05/10 سلمى بنعلي
****07251991/08/11 أمينة جمعة
****75021986/07/28 هيبة كالية
****14931988/12/10 marwa hammami

32 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****95171982/09/30 محمد بن نور
****82391986/11/12 خولة فتوحي
****02021992/10/02 وائل  الصابري
****55501982/08/06 أسماء  كريم
****25361988/08/12 anoir trablesi
****44951989/01/19 فاطمة الشارني
****97131991/05/12 عفاف عامري
****22161992/05/28 حمدي الورفلي
****15431987/07/13 إيناس الفقي
****14541987/05/21 جميلة نورالدين
****87771991/01/15 خولة رزقي
****11151986/11/01 اشرف بنور
****54951991/02/28 نسرين المطماطي
****56591991/10/01 سارة الالفي
****02331993/04/10 زهرة بوخشيم
****28431987/10/03 أماني البكوش
****97661983/07/17 هناء شود
****00801982/12/28 سهام فريفيطة
****70171991/11/24 زكيه  مليك
****27901994/01/15 نصير  بننوة
****08031989/09/24 إلياس  المنتصر
****97501986/03/11 كوثر الفورجي
****18401988/07/22 اميرة بالغول
****22841991/12/28 امل الحاجي
****49481990/01/14 أميرة الكعبي

33 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****81211988/11/05 ثرية السيقان
****80501989/12/22 صبرين قاسم
****76101988/05/17 عاطف امبارك
****60641987/05/27 مروى عوني
****04281991/01/07 صفاء حسني
****88751980/12/25 مريم الغربي
****31381985/09/01 جميلة بن حسين
****34491992/03/04 صالح الدين المعلول
****82811985/02/23 أشرف الطرابلسي
****23531987/11/30 نهلة عثمان
****15591988/05/15 فاطمة الطرابلسى
****36661988/06/13 مروى بوغرة
****16461991/06/18 فؤاد  بن عمار
****73261979/08/14 منية  نعمان
****16211986/09/19 Ghazi Tounsi
****53411991/08/05 درة عصيدي
****52311986/04/13 منية غانمي
****76331989/03/01 طارق بنكريم
****99071993/02/10 ريم بن الباي
****03901987/11/27 نادرة الدريدي
****25741988/11/24 ايمان سكيمة
****61911988/07/28 حنان  بن منصور
****10501985/01/02 شادية عمارة
****56991984/01/18 مبروكة يحيى
****12481990/05/14 rihem akkari

34 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****69431990/11/27 آدم العيادي
****46351986/07/03 علياء الهذيلي
****18751990/05/16 صابر الفندري
****64331989/07/27 ايمان بن عمارة
****52141990/12/12 رياض مبارك
****22161986/09/25 امنة القالل
****37081992/06/25 أسماء عمارة
****94771982/02/16 محمد أمين بوغطاس
****88101990/08/03 أحالم الحمدي
****18371994/01/07 أنيس المبروك
****83571991/02/01 فاطمه خاليفيه
****81101991/04/17 رباب بن جازية
****36381987/12/03 مهدي بن يوسف
****90291990/10/03 رانية كسكاس
****23571992/04/24 ثريا تليجاني
****02471992/05/19 ربح الدردوري
****32711992/06/28 ندى الشتيوى
****53321983/05/19 ايمان الصغاري
****96291991/03/23 بدرالدين  جالصي
****45681993/03/03 امنة برك الله
****10671990/10/26 وجدي بكار
****16831989/01/01 مروى كشالف
****53451985/10/25 أميرة  بوزفارة
****81411989/12/09 فاطمة القارصي
****06311993/05/17 أسماء لسود

35 37/

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****87041986/09/02 عالء الدين الفقيه
****72061989/08/28 صبرين منصوري
****13561990/08/27 إيمان  الجربوعي
****11981992/04/01 أمال جملي
****08741988/09/24 Bassem Mahmoud
****87901991/08/10 حنان شلعاف
****80381992/09/21 امل الطرابلسي
****21731990/05/09 زينب الحكيمي
****67891985/11/04 الفة بوزيدي
****25971986/05/27 طارق الخياري
****12261988/08/22 أمين الدجبي
****12121994/12/04 إيمان بن صالح
****84161987/10/17 أميرة البريكي
****56091990/12/01 إيمان حريز
****61181986/05/31 حفصية بوزيان
****46361993/02/25 أسماء المكي
****65811986/04/29 صبرين الجمازي
****82611988/03/05 Slema Aouidet
****00571990/07/07 ايناس التيويري
****39851980/11/14 حنان ابراهيم
****54941984/12/03 sofiene bribech
****03191980/05/27 نجالء شمام
****71001990/10/05 أنور  نصيري
****26251989/06/10 كوثر عاشور
****84391981/04/03 رنده سماوي
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يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة
الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.
كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة . مالحظة:

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك



القائمة النهائية للمترشحين الجتياز االختبارات الكتابية
للمناظرة المتعلقة بمتصرفين مستشارين في خطة مراقبين

تاريخ الوالدةاالسم و اللقبرقم بطاقة التعريف الوطنية
****49421991/10/07 نهاد علية
****00471989/07/27 ناهد زكري
****92401986/09/10 منال الرواحي
****67111988/06/16 خلود بلقروي
****76631987/04/01 سهام بن مسعود
****14581991/06/14 مروى بيزيد
****69241989/04/25 Houssem AMRI
****05911993/07/09 ايمان حامدي
****68991985/04/07 رضا عبيدي
****46341987/11/30 مني الهذيلي
****37321986/06/21 روضة لطيفي

كل مترشح ملزم باحترام إجراءات البرتوكول الصحي  المعلن عنه من قبل وزارة الصحة .

يتعين على المترشحين المضمنة اسماؤهم بهذه بالقائمة الحضور يوم 06 جوان 2021 على الساعة

مالحظة:

رادس المدينة 2040 ، مصحوبين باستدعاء المشاركة في هذه المناظرة وبطاقة التعريف الوطنية

الجتياز االختبار الكتابي في إختصاصي المحاسبة والمالية.

الثامنة صباحا بـالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس  ISETRADES، الكائن بنهج القدس

وفي صورة تعذر الحصول على االستدعاء يتعين االستظهار ببطاقة التعريف الوطنية ، وذلك
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