
قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     تونس الكبرى 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
11734 *****118 البوسالمي وسيم 1

89368 *****510 زرقي محمد 2

12478 *****715 الخذري أيمن 3

66329 *****313 صدوقة الطيب 4

114033 *****460 راشدي صابر 5

136218 *****619 المكناسي صابر 6

181117 *****413 زغدان حمزة 7

51349 *****543 خميري وسيم 8

121774 *****733 بن ساسي ابراهيم 9

203745 *****689 هادفي أيمن 10

19573 *****767 حباشي أسامة 11

183254 *****564 بن طراد نزار 12

50913 *****452 بن غزالة محمد ايمن 13

184790 *****632 جبري احمد كامل 14

68198 *****092 القاسمي أسامة 15
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39621 *****033 بن تيلي بشير 16

38379 *****748 المليتي عماد 17

8454 *****078 قروري ضياء 18

200246 *****947 عرفة مكرم 19

145613 *****298 المعالوي محمد 20

163566 *****482 قصداوي وجدي 21

36737 *****430 الجالصي مروان 22

136749 *****465 الدعجي عادل 23

194594 *****859 شواشي حسام الدين 24

126506 *****384 العوني محمد وائل 25

42383 *****895 غصباني عالء الدين 26

16961 *****986 القنطاسي يوسف 27

35027 *****772 بن رجب حسان 28

156890 *****255 زمالي محمد 29

153647 *****741 مرايدي بالل 30

53237 *****648 العالوي صابر 31

186574 *****503 بن سعد علي 32

49545 *****559 األحمدي أمين 33

75085 *****627 34 خليل محمد

121232 *****467 بريك هشام 35

88796 *****257 نصري بهاء الدين 36

1810 *****418 الخميري محمد امين 37

10625 *****751 بالزين فرحات 38

34327 *****283 عبد اللطيف محمد أمين 39

42124 *****530 الطبوبي مروان 40
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83233 *****815 نويرة زيد 41

110921 *****704 القاني سيف الدين 42

104441 *****885 السعدي محمد الصغير 43

133673 *****023 العياري علي 44

179833 *****650 حمراوي محمد علي 45

2850 *****402 الجويني بالل 46

12692 *****219 كحلة البشير 47

64342 *****013 العياري شهاب 48

202035 *****342 براهمي وسيم 49

126182 *****462 العياري محمد ضياء 50

102017 *****905 حجري سيف الدين 51

150703 *****567 الحسني رمزي 52

64449 *****374 الجالصي يوسف 53

2086 *****520 خودي محمد حسان 54

8456 *****779 التيزاوي الحبيب 55

41976 *****139 الفايدي أسامة 56

64972 *****851 بن عامر نظمي 57

189119 *****504 المؤدب محمد الصادق 58

73961 *****136 خليفي أحمد 59

160991 *****466 الهيشري محمد جمال 60

146543 *****262 hamdiH Houssem eddine 61

73399 *****483 الجبالي ياسين 62

3967 *****421 قرامي احمد 63

9895 *****503 كالعي إيهاب 64

24694 *****761 األهول محمد أمين 65
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49070 *****820 الدريدي بالحسن 66

65679 *****644 الحيان بشير 67

136394 *****900 عبيدى أحمد 68

105439 *****165 حبيبي وسام 69

99758 *****733 الزينات محمد 70

161073 *****301 قاسمي صابر 71

160569 *****178 الشواشي أيمن 72

84139 *****178 رويس آدم 73

7107 *****157 اينوبلي محمد قصي 74

12037 *****352 الحداد مروان 75

8787 *****888 طوجاني محمد عزيز 76

14922 *****946 عياري سيف الدين 77

18825 *****551 78 الفرجاني عمر

193393 *****806 الشابي العربي 79

53327 *****357 شيقة عبد الرزاق 80

71519 *****644 طرابلسي أسامة 81

74692 *****202 لغوانم محمد 82

155958 *****122 قروي ماهر 83

42740 *****203 بعاوني رضا 84

23394 *****796 بن حميده الطاهر 85

34431 *****120 االسود وسيم 86

29778 *****616 قصداهللا محمد 87

44350 *****691 العالقي أحمد 88

81110 *****277 حجوني عمر 89

121747 *****841 عبيدي سليم 90
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184107 *****522 الطرابلسي مروان 91

88683 *****625 السلطاني حمزة 92

157402 *****560 بن احمد مكرم 93

134154 *****414 بن هنية حازم 94

177627 *****332 بنبراهيم محمد 95

191312 *****230 الدريدي عبد الجبار 96

117008 *****466 الشيحي فهمي 97

7977 *****828 المرعي صبري 98

35267 *****519 بن الشايب منتصر باهللا 99

48729 *****622 فرحاتي وائل 100

60946 *****209 ورتاني بشير 101

64311 *****667 الجالصي إيهاب 102

51823 *****826 بوقرة أشرف 103

201854 *****306 سالمي ياسين 104

72805 *****922 برهومي بشير 105

87392 *****386 الطرابلسي محمد 106

115297 *****328 وسالتي سيف الدين 107

99588 *****614 الفرشيشي محمد هشام 108

144323 *****350 سالمه سمير 109

73519 *****054 شعباني طارق عزيز 110

10295 *****533 نفزي محمد أمين 111

199144 *****184 الهادي الجالصي محمد 112

19155 *****970 سعيد محمد 113

38875 *****138 العائد رضى 114

41017 *****776 بن سمير احمد 115
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48041 *****716 الجريدي سيف الدين 116

76144 *****984 الفالح عمر 117

78263 *****644 بن أحمد قصي 118

123365 *****411 الماجري نزار 119

102882 *****323 النفطي محمد علي 120

162141 *****052 مسعودي حازم 121

141067 *****110 الراجحي ماهر 122

176462 *****594 الفرشيشي مهدي 123

199613 *****122 مرايحي هيكل 124

193837 *****348 عزوني أنور 125

9717 *****974 عرفاوي خليل 126

11925 *****222 الحسني باهر 127

24033 *****337 السهيلي محمد 128

106748 *****945 الفرشيشي هشام 129

112592 *****750 عريف نصرالدين 130

107517 *****993 بن رمضان محمد الحبيب 131

184243 *****496 الطرابلسي علي 132

158386 *****156 نجم الدين حزي 133

138735 *****942 الجريدي عماد 134

165367 *****155 المرغني حمزة 135

192190 *****455 بوعلي نادر 136

200976 *****938 الجبّاري معز 137

168401 *****939 بالحاج محمد علي 138
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة بنزرت 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
155087 *****309 بن فرج فخرالدين 1

88512 *****286 صوشة حسام 2

16679 *****144 المزي أيمن 3

117003 *****602 المشرقي زياد 4

144956 *****067 الجابري علي 5

122855 *****742 الزيادي نضال 6

133938 *****768 الشتوتي مروان 7

73818 *****399 سحيق يسري 8

123912 *****999 الهقاري احمد 9

185299 *****327 أغنيدس حسن أغنيدس 10

16122 *****351 العباسي طالل 11

181981 *****059 الذوادي رمزي 12

161793 *****650 سحباني وائل 13

47547 *****991 جبالية وفيق 14

111226 *****140 القرفالي محمد 15
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177534 *****215 كرموص أيمن 16

143496 *****292 الجواني علي 17

52701 *****412 الغرسلي حمزة 18

87703 *****977 بن مسعود ماهر 19

12900 *****869 جبالية مجدي 20

126566 *****327 غريب أيمن 21

36550 *****709 الثامري محمد 22

158255 *****729 البجاوي برهان 23

119591 *****977 المعالوي محمد علي 24

18763 *****429 الغربي خليل 25
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة زغوان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
7066 *****974 خمارية فؤاد 1

83491 *****035 الهيشري أيوب 2

188703 *****002 األصقع مروان 3

168295 *****416 اللواتي مراد 4

76456 *****550 بن عمر محمد صالح 5

72723 *****472 ال?بلي يسري 6

88507 *****788 صقر غازي 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة نابل 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
59637 *****307 الصغير سيف الدين 1

90964 *****577 هب الريح عاطف 2

33777 *****227 الصيد سيف الدين 3

156567 *****844 جديدي أمير 4

25410 *****406 عبيد زياد 5

183239 *****335 تهامي المولدي 6

1547 *****545 الخفيفي محمد 7

51385 *****829 دهان غافر 8

96901 *****460 بنرحومة مروان 9

59251 *****826 الحربي ضياء الدين 10

199778 *****299 القني احمد 11

35629 *****815 أحمدي ايهاب 12

127324 *****837 شعبان طالل 13

120745 *****402 باألخضر سمير 14

172004 *****591 الماجري يوسف 15
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100956 *****588 الحمروني نزار 16

42357 *****167 السعيدي بالل 17

88777 *****127 ماهر ماهر 18

57566 *****880 رياحي شكيب 19

92309 *****321 عمار البشير 20

115499 *****548 بنرحومة ايهاب 21

11329 *****047 منصور معتز 22

164845 *****026 الطرابلسي سامي 23

139145 *****056 بن فالح حمزة 24

13594 *****521 بللونة سامي 25

99013 *****358 يوسف وسيم 26

128999 *****078 المهذبي محمد بهاء الدين 27
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سوسة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
56256 *****512 خليفي بدر الدين 1

84308 *****035 سليمان أحمد 2

174616 *****971 عتيق عامر 3

17592 *****794 بنمنصور نصيف 4

74168 *****792 شوشان ادريس 5

31795 *****333 المقداد أحمد 6

1222 *****324 بن عثمان احمد 7

185245 *****527 بوعزيز صالح 8

157417 *****319 البزي شكيب 9

69968 *****045 القلعي سيف الدين 10

20722 *****508 بن حسونة الشاوش سفيان 11

164310 *****934 بنعلي محمد أمين 12

103781 *****916 القالل مهدي 13

190632 *****952 المهذبي حسام الدين 14

191920 *****440 بن األزرق عبد الباسط 15
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144038 *****237 رويس فارس 16

142508 *****806 تهيمش أحمد 17

157468 *****196 السايب حسام الدين 18

203534 *****526 تهيمش غانم 19

170162 *****984 سالمي منصف 20

168734 *****862 فرادي محسن 21

168780 *****805 الفرجاني عبد اللطيف 22

74836 *****783 عماري رائد أمين 23

126944 *****002 شبل اشرف 24

141030 *****270 بريك محمد الحبيب 25

135916 *****472 بن قاسم محمد 26

69007 *****749 بالضيافي مروان 27
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المنستير 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
109195 *****511 بن حميدة ريان 1

79629 *****453 سعيداني أمير 2

145914 *****353 حمودة فؤاد 3

178866 *****369 الصخري محمد 4

144247 *****303 عقير سفيان 5

73335 *****771 الغالي عبد الباري 6

69946 *****624 الفقي محمد علي 7

165868 *****675 الذوادي محمد الطاهر 8

172869 *****411 الزياتي زياد 9

57494 *****587 البريقي محمد 10

31522 *****577 الطبجي حمزة 11

90229 *****676 الزوالي أشرف 12

109372 *****375 الدرويش كمال 13

168335 *****859 الحاج يوسف باسم 14

10879 *****772 بن سالم أنس 15
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المهدية 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
73627 *****536 األعتر حمزة 1

183476 *****875 بوزيان أنس 2

152384 *****873 الوحيشي فؤاد 3

51746 *****052 عبد الحق نصرالدين 4

11063 *****608 شوشان فخرالدين 5

168619 *****952 قاسم عائدة 6

43995 *****433 الزواوي ابراهيم 7

94766 *****849 القربي المهدي 8
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة صفاقس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
160652 *****113 العيادي أحمد 1

80612 *****944 بنالصادق سفيان 2

192782 *****442 الدامي احمد 3

163392 *****259 شقير ياسين 4

104491 *****892 النعاس حسان 5

115200 *****051 بن المبروك نزار 6

143446 *****669 دعيك وسام 7

31520 *****175 بوسعده سفيان 8

44626 *****605 احميدات مالك 9

47860 *****374 رويس أشرف 10

159937 *****594 كداشي وسيم 11

3512 *****192 بنعلي نورالدين 12

96831 *****463 القحصي المبروك 13

190007 *****630 بنسعيد سمير 14

92982 *****429 المعالج محمد نور 15
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8762 *****614 البحري غسان 16

48637 *****445 شوشان خالد 17

127547 *****274 عمارة نبيل 18

60019 *****788 الغالم خليل 19

32057 *****687 الزوش حمدي 20

9558 *****917 امبارك محمد أمين 21

172514 *****903 عربون سمير 22

133753 *****809 علي ثامر 23

171350 *****909 الفقي أحمد 24

11581 *****918 ناصري نعيم 25

108644 *****385 البحري عادل 26

128783 *****214 المشي اسكندر 27

169513 *****443 الفهري محمد علي 28

177456 *****629 مبارك خالد 29

162073 *****582 شعبان زيد 30

194333 *****717 بنمنصور بالل 31

97934 *****321 بنصالح حازم 32

139028 *****604 عقل طارق 33

193646 *****074 العبيدي سالم 34

15433 *****529 بن عيسى هاني 35

71469 *****197 بالصحبي عمر 36

198153 *****938 الحاج محمد طارق 37
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القيروان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
198674 *****970 حمزاوي هيثم 1

115562 *****571 عماري مروان 2

156550 *****565 عنان وائل 3

135707 *****424 السالمي خبيب 4

72097 *****847 جملي وسيم 5

201117 *****890 شامخي محمد 6

144430 *****334 الزايري أمين 7

130671 *****426 العبيدي حمزة 8
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القصرين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
175635 *****635 جدلي رشيد 1

85878 *****845 جخلوطي بسام 2

141542 *****028 برهومي احمد 3

72349 *****537 بضايفي عادل 4

11508 *****455 الخلفي وسيم 5

172368 *****207 حنديري فؤاد 6

62477 *****244 حسني ثابت 7

140424 *****895 الكرومي رابح 8

175529 *****040 عباسي محمد نور 9

62367 *****659 حقي مالك 10

65586 *****265 حمدي محمد الهادي 11

18199 *****333 بوعالقي منذر 12

54340 *****115 صالحي علي 13

181475 *****233 رحيمي مهاب 14

87342 *****101 المرازقي شكري 15
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98512 *****671 الزديري وجدي 16

170266 *****902 التوتي محمد 17

24707 *****881 معامري أمير 18

89348 *****625 غضباني خالد 19

111846 *****761 حقي وسيم 20

70195 *****772 رطيبي أحمد حلمي 21

136877 *****327 حسني محمد وجيه 22

84924 *****386 قدواري حمزة 23

88623 *****640 برطولي بدر الدين 24

90623 *****396 روافي محسن 25

44609 *****294 عماري أيمن 26
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قفصة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
169062 *****453 عبد اهللا محمد 1

17648 *****653 التباسي زياد 2

53908 *****631 صالح سيف الدين 3

18861 *****221 اليعقوبي حباب 4

87628 *****257 سالم محمد 5

171849 *****404 بوعالق رضوان 6

35135 *****222 عافي ابراهيم 7

157403 *****523 كرو أسامة 8

48202 *****316 مسعود أحمد 9

53058 *****917 زعبوطي بلقاسم 10

5146 *****675 فجراوي محمد 11
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سيدي بوزيد 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
11533 *****846 زريبي الهادي 1

69048 *****751 نائلي وائل 2

30626 *****485 خبابي غيث 3

53032 *****187 مباركي عالءالدين 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة توزر 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
99244 *****838 بلحسن جوهر 1

145014 *****468 المباركي عماد 2

42370 *****752 عمري محمد 3

153822 *****966 القادري عاطف 4

139603 *****591 بنعبد اهللا سامي 5

39310 *****891 العبيدي محمد 6

115042 *****757 زهواني ادريس 7

12308 *****635 رمضان مجدي 8

131003 *****838 الزبيدي حبير 9

88414 *****673 زهواني اسامة 10
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قابس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
95407 *****234 فرحاتي أنور 1

75293 *****186 فوني شعيب 2

34587 *****196 خضري محمد علي 3

114853 *****046 مليك وسيم 4

20809 *****361 الوحيشي محمد عبد المجيد 5

14566 *****559 بوعزيز وائل 6

181211 *****857 غندري ماهر 7

1814 *****043 العايب جوهر 8

1500 *****337 راشد شكري 9

94180 *****420 مرابط أيمن 10

50292 *****664 جمني أكرم 11

2469 *****796 العسكري نبيل 12

193486 *****478 نائلي محمد 13

67578 *****896 زعاترة حمزة 14

183044 *****316 بنمنصور فاخر 15
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118772 *****432 عطية اهللا محمد اشرف 16

121039 *****875 العريفي خالد 17

25 | 1



قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قبلي 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
102200 *****644 بن الطاهر حازم 1

64041 *****746 ?ريرة العيد 2

118357 *****053 مرزوقي بسام 3

77524 *****690 بنيحي احميدة 4

28462 *****932 البازمي باسم 5

122660 *****746 طبال فرح 6

81941 *****538 بنعلي البشير 7

77161 *****375 بنعبد اهللا وسام 8

156474 *****980 الصحراوي عصام 9

88692 *****909 بوخريص وليد 10

27266 *****803 عبيد وديع 11

141570 *****399 جابر عبيدة 12

111227 *****564 العجيمي محمد علي 13

78177 *****140 بن عون جاسر 14

172266 *****196 بلطيف هشام 15
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31756 *****675 الصغير نجيب 16
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة مدنين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
30543 *****118 الرجيلي فرحات 1

25052 *****687 بن يحي معز 2

89343 *****949 الثابت الطاهر 3

75770 *****119 المالك نعيم 4

180045 *****867 السياري بسام 5

33356 *****233 القالع مطاع 6

84242 *****335 بالرشاش مختار 7

40794 *****820 الفناني حازم 8

38469 *****601 لفيطح عبدالرحمان 9

94928 *****841 كراب يوسف 10

36766 *****252 الجريء مراد 11

95669 *****019 بنحسن نورالدين 12

45404 *****876 منيفي ناجح 13

105762 *****354 بوكلش سالم 14

164950 *****848 يسيري أسامة 15
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38104 *****039 بن ذياب أمين 16

158366 *****336 الساكت منير 17

80875 *****018 الزر?ي سهيل 18

102856 *****702 بحرون كريم 19

34235 *****477 الدايمي عدنان 20
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة تطاوين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
13913 *****987 الخنجاري عبد الرحمان 1

154341 *****624 صندل حمزة 2

71405 *****401 العيادي مبروك 3

101970 *****544 بريني أنيس 4

168151 *****378 كريسعان أيمن 5

65568 *****654 غرب محمد 6

134755 *****153 التايب علي 7

105295 *****911 الجليدي المنجي 8

61337 *****033 الحمدي محمد 9

162383 *****570 الحناشي عاطف 10

41867 *****155 اللفات كريم 11
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة الكاف 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
14055 *****763 بنعلي زكريا 1

38272 *****663 ثابتي عمر 2

41439 *****091 فضلي إيهاب 3

162938 *****088 شليحي أحمد 4

185713 *****491 وايلي فارس 5

87673 *****059 كالعي عاطف 6

32540 *****046 مرزوقي حسان 7

134560 *****366 ضبائبي أنيس 8
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة باجة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
161589 *****438 خالدي حسان 1

24631 *****557 العوادي محمد 2

11518 *****468 حباشي مروان 3

151749 *****703 سدوري هيثم 4

131536 *****135 الهرمي محمد أسامة 5

130039 *****872 الحمروني عبد الجليل 6

53155 *****885 الماجري واثق 7

92477 *****792 المغراوي حمدي 8

111373 *****054 ماكني بسام 9

156799 *****043 الجبالي غيث 10

93898 *****520 المرداسي أيمن 11
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة جندوبة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
114766 *****811 خلفي مجدي 1

88588 *****019 بالضياف جبران 2

12532 *****771 رز?ي بسام 3

25753 *****051 مرواني عمر 4

56744 *****642 العبيدي نوفل 5

139604 *****618 بشيني سهيل 6

88154 *****845 العثيمني فتحي 7

91837 *****044 جويني غيث 8

113763 *****364 غزواني مروان 9

113862 *****567 صفاقسي محمد مروان 10

112593 *****226 علوي توفيق 11
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان توزيع  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 02 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سليانة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
177196 *****259 النفاتي محمد الطاهر 1

54558 *****115 العقاب وسيم 2

90245 *****580 عبد ربه شاهين 3

183189 *****409 حسين وسيم 4

100999 *****803 عبد أحمد 5

93676 *****114 الجويني نصر الدين 6

39858 *****811 بوصالحي أحمد 7

90018 *****888 الجبالي شوقي 8
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