
الطبي بالفحص للقيام المدعويين المترشحين قائمة

اللقب االسم التسجيل رقم  مكتب رقم
الظبط

 الفحص تاريخ
الطبي الحضور ومكان توقيت

1 صابر دمحم        الجندوبي            2671/2019    16 2022 جوان 13
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

2 623    3477/2019           حمدي         براطلي  2022 جوان 13
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

3 الحفيظ عبد        الناجي            1793/2019    772 2022 جوان 13
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

4 186    3864/2019          أيمن        فتيتي  2022 جوان 13
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

5 1    1168/2019          فيصل        الفيتوري  2022 جوان 14
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

6 28    3036/2019          قيس        مزهودة  2022 جوان 14
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

7 سعد بن  زايد دمحم                   626/2019     106 2022 جوان 14
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

8 درمش بن  665    3875/2019          لطفي         2022 جوان 14
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

9 107     271/2019          سفيان        حفصاوي  2022 جوان 15
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

10 126     237/2019          زياد        اللباسي  2022 جوان 15
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

11 الصالح دمحم        عرفه            1574/2019    130 2022 جوان 15
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

12 شلبي بن  574    3322/2019          المنوبي         2022 جوان 15
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

13 802    3739/2019          يوسف        عوينة  2022 جوان 16
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

14 465    3030/2019          مهدي        عرايبية  2022 جوان 16
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

15 الطرابلسي  297    1227/2019          دمحم 2022 جوان 16
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

16 706      62/2019          رياض         ابراهيم  2022 جوان 16
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

17 721     614/2019          برهان         كاهية  2022 جوان 17
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة
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18 الطرابلسي  883    2307/2019           وليد 2022 جوان 17
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

19 الدين سيف         الشابي            216/2019     363 2022 جوان 17
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

20 639      48/2019           دمحم        يحمد  2022 جوان 17
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

21 442    3346/2019           توفيق        خميري  2022 جوان 18
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

22 603    1268/2019          فيصل        الداودي  2022 جوان 18
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

23 681      75/2019          ايمن        بوعون  2022 جوان 18
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

24 الشريف بن  292     298/2019          شريف 2022 جوان 18
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

25
بن صالح بن   

بريك 98    1822/2019          عزالدين 2022 جوان 20
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

26 472    4046/2019          دمحم        سعدهللا  2022 جوان 20
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

27 الفتاح عبد         بركة             1325/2019    40 2022 جوان 20
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

28 537    3394/2019          رمزي        عريف  2022 جوان 20
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

29  touzri        ilyes           1965/2019    129 2022 جوان 21
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

30 220    1580/2019          بسام        الرويسي  2022 جوان 21
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

31 284    1851/2019          شاكر        الرزقي  2022 جوان 21
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

32 156     441/2019          احمد        الماجري  2022 جوان 21
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة

33 815    3738/2019          لسعد        بنسعيد  2022 جوان 21
 االجتماعي بالمقر صباحا التاسعة

للشركة
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