
قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
89368 *****510 محمد زرقي 1

16961 *****986 يوسف القنطاسي 2

126182 *****462 محمد ضياء العياري 3

114033 *****460 صابر راشدي 4

181117 *****413 حمزة زغدان 5

64311 *****667 إيهاب الجالصي 6

126506 *****384 محمد وائل العوني 7

48041 *****716 سيف الدين الجريدي 8

75085 *****627 9 محمد خليل

66329 *****313 الطيب صدوقة 10

144323 *****350 سمير سالمه 11

102882 *****323 محمد علي النفطي 12

141067 *****110 ماهر الراجحي 13

160991 *****466 محمد جمال الهيشري 14

107517 *****993 محمد الحبيب بن رمضان 15
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105439 *****165 وسام حبيبي 16

136218 *****619 صابر المكناسي 17

87392 *****386 محمد الطرابلسي 18

18825 *****551 عمر الفرجاني 19

193837 *****348 أنور عزوني 20

121774 *****733 ابراهيم بن ساسي 21

68198 *****092 أسامة القاسمي 22

12478 *****715 أيمن الخذري 23

161073 *****301 صابر قاسمي 24

183254 *****564 نزار بن طراد 25

163566 *****482 وجدي قصداوي 26

38379 *****748 عماد المليتي 27

200246 *****947 مكرم عرفة 28

35027 *****772 حسان بن رجب 29

42383 *****895 عالء الدين غصباني 30

64449 *****374 يوسف الجالصي 31

42740 *****203 رضا بعاوني 32

36737 *****430 مروان الجالصي 33

189119 *****504 محمد الصادق المؤدب 34

8456 *****779 الحبيب التيزاوي 35

2 | 1



قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
133938 *****768 مروان الشتوتي 1

111226 *****140 محمد القرفالي 2

16679 *****144 أيمن المزي 3

181981 *****059 رمزي الذوادي 4

117003 *****602 زياد المشرقي 5

122855 *****742 نضال الزيادي 6

144956 *****067 علي الجابري 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
188703 *****002 مروان األصقع 1

168295 *****416 مراد اللواتي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
120745 *****402 سمير باألخضر 1

33777 *****227 سيف الدين الصيد 2

57566 *****880 شكيب رياحي 3

96901 *****460 مروان بنرحومة 4

59637 *****307 سيف الدين الصغير 5

99013 *****358 وسيم يوسف 6

1547 *****545 محمد الخفيفي 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
142508 *****806 أحمد تهيمش 1

170162 *****984 منصف سالمي 2

84308 *****035 أحمد سليمان 3

20722 *****508 سفيان بن حسونة الشاوش 4

141030 *****270 محمد الحبيب بريك 5

135916 *****472 محمد بن قاسم 6

56256 *****512 بدر الدين خليفي 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
79629 *****453 أمير سعيداني 1

57494 *****587 محمد البريقي 2

144247 *****303 سفيان عقير 3

178866 *****369 محمد الصخري 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 حمزة األعتر 1

183476 *****875 أنس بوزيان 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
92982 *****429 محمد نور المعالج 1

160652 *****113 أحمد العيادي 2

47860 *****374 أشرف رويس 3

9558 *****917 محمد أمين امبارك 4

108644 *****385 عادل البحري 5

171350 *****909 أحمد الفقي 6

193646 *****074 سالم العبيدي 7

198153 *****938 طارق الحاج محمد 8

139028 *****604 طارق عقل 9

60019 *****788 خليل الغالم 10
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 هيثم حمزاوي 1

130671 *****426 حمزة العبيدي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 رشيد جدلي 1

85878 *****845 بسام جخلوطي 2

172368 *****207 فؤاد حنديري 3

62477 *****244 ثابت حسني 4

11508 *****455 وسيم الخلفي 5

141542 *****028 احمد برهومي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 محمد عبد اهللا 1

18861 *****221 حباب اليعقوبي 2

5146 *****675 محمد فجراوي 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
30626 *****485 غيث خبابي 1
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 جوهر بلحسن 1

145014 *****468 عماد المباركي 2

88414 *****673 اسامة زهواني 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
34587 *****196 محمد علي خضري 1

193486 *****478 محمد نائلي 2

14566 *****559 وائل بوعزيز 3

118772 *****432 محمد اشرف عطية اهللا 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 حازم بن الطاهر 1

122660 *****746 فرح طبال 2

64041 *****746 العيد قريرة 3

28462 *****932 باسم البازمي 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
25052 *****687 معز بن يحي 1

75770 *****119 نعيم المالك 2

30543 *****118 فرحات الرجيلي 3

89343 *****949 الطاهر الثابت 4

180045 *****867 بسام السياري 5
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
71405 *****401 مبروك العيادي 1

134755 *****153 علي التايب 2

168151 *****378 أيمن كريسعان 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 زكريا بنعلي 1

38272 *****663 عمر ثابتي 2

19 | 1



قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 حسان خالدي 1

11518 *****468 مروان حباشي 2

24631 *****557 محمد العوادي 3

20 | 1



قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
25753 *****051 عمر مرواني 1

114766 *****811 مجدي خلفي 2

113763 *****364 مروان غزواني 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان توزيع والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 محمد الطاهر النفاتي 1

54558 *****115 وسيم العقاب 2
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