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

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     تونس الكبرى 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
27163 *****323 هالة مرزوقي 1

54557 *****988 مالك التليلي 2

103551 *****172 أنس مرزوق 3

171016 *****837 سندة عياري 4

79133 *****530 هدى حمادية 5

65055 *****032 مصطفي المحواشي 6

148412 *****401 صفاء الشيباني 7

79543 *****723 احالم الدشراوي 8

156118 *****398 أنس طرشون 9

165473 *****393 منال سلطاني 10

84475 *****090 أميمة برهومي 11

22710 *****804 نادر المولهي 12

167442 *****302 أحمد سيف الدين كريشة المستيري 13

179006 *****656 زهرة بن تيني 14

119729 *****292 سوار قاسمي 15
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142314 *****656 رانية الصفايحي 16

53320 *****019 أميرة الحسناوي 17

164943 *****685 عزه خميري 18

124709 *****125 سيرين زكري 19

177444 *****738 يسرى بنجمعه 20

150928 *****119 زينة الكوكي 21

95157 *****170 محمد أمين شمروخي 22
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة بنزرت 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
78282 *****165 خالد صالح شقرون 1

73762 *****004 محمد أمين المي 2

44356 *****346 جواهر الشناوري 3

11558 *****482 سمر الرفرافي 4

166350 *****887 بشيرة مزليني 5
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة زغوان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
4183 *****517 أميمة الساسي 1

48733 *****572 الطاهر الشطي 2

61172 *****783 ميساء تاج 3

73760 *****796 شيماء بن قوتة 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة نابل 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
78804 *****075 هيبة المحمدي 1

158933 *****629 شيماء عبود 2

39721 *****485 فاطمة الشريف 3

193498 *****561 آية بعطوط 4

52497 *****035 صبرين النويصر 5

18700 *****887 إيمان الحلفاوي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سوسة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
191205 *****984 نور العياشي 1

41577 *****573 أميمة النفاتي 2

93385 *****388 غادة سعيدان 3

158013 *****325 هاجر الدبابي 4

29607 *****710 أسامة عبد الرحمان الهذلي 5

70135 *****956 أريج كحالوي 6

552 *****599 سوسن واسع البال 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المنستير 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
58148 *****345 اسامة بن الحاج خليفة 1

157720 *****254 رحاب سفطة 2

28916 *****207 سارة بوزقْرو 3

176991 *****648 سمر خليفة 4

53557 *****118 مجد الدين اكريديح 5

123543 *****675 اميمة بن مسعود 6

8442 *****194 مريم قريشي 7

87967 *****685 عبلة عامري 8
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المهدية 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
82202 *****339 شيماء الكوني 1

3387 *****824 لبنى ذويب 2

157755 *****437 أسماء الهاللي 3

144732 *****727 هديل العلوي 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة صفاقس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
635 *****895 الهادي نجاح 1

64049 *****982 آية كمون 2

107207 *****655 رانية الخوفي 3

31096 *****040 مهدي بن العراكي 4

40164 *****572 سندة الزقرقر 5

116398 *****366 محمود شطورو 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القيروان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
10293 *****714 سامية يعقوبي 1

44863 *****582 نادرة عبدة 2

701 *****801 محمد غيث عيساوي 3

108706 *****052 مريم صويدي 4

12541 *****421 عائشة زايري 5

19403 *****402 ختام بامري 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القصرين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
25637 *****536 تقوى طالبي 1

164231 *****007 سناء السعيدي 2

73956 *****346 مبروكة منصوري 3

3270 *****988 رؤى الشهبي 4

65741 *****627 سندس شعباني 5

62088 *****037 مليكة الدرويشي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قفصة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
190627 *****408 شيماء الشهود 1

17072 *****970 هداية بالحسن 2

180162 *****602 عزيزه عليبات 3

12 | 1



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

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سيدي بوزيد 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
20448 *****134 ثامر بوعزيزى 1

93619 *****837 منتهى خليفي 2

149145 *****883 خوله منصري 3

120183 *****649 درصاف هاني 4

17967 *****981 سميحة سليمي 5
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة توزر 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
145263 *****354 صابرين مبروك 1

97389 *****372 امال الحامي 2

29028 *****258 أسامة الحمرة 3

14 | 1



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

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قابس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
2010 *****516 مجدي القفراشي 1

98539 *****667 مهاب مزهودي 2

2384 *****554 انيس بوشريكة 3

60986 *****419 مريم السويد 4

127961 *****138 هالة لسود 5

88333 *****421 فاطمة الجماعي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قبلي 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
155907 *****388 مريم العجال 1

62372 *****904 رمزي بوبكر 2

23471 *****773 وجيه الرائف 3

2614 *****100 أحالم العجيمي 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة مدنين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
17421 *****960 فرح رزوان 1

11911 *****096 ميساء غنبة 2

27072 *****177 درة دريرة 3

105189 *****677 مروى غمير 4

120551 *****869 اميرة السالمي 5

34994 *****500 فارس بنلطيف 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة تطاوين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
60182 *****711 فتحية العكروت 1

51573 *****268 محمد أنور القادري 2

203212 *****330 اسيا غرب 3

184779 *****205 وليد دقنيش 4
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة الكاف 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
121004 *****562 معز بوعزيزي 1

187228 *****407 هدى فرشيشي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة باجة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
76733 *****602 أماني المنصوري 1

16626 *****473 وصال الحسني 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان نوافذ والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 01 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سليانة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
95472 *****956 اشراق الذوادي 1

162043 *****762 آية الهدياوي 2

83960 *****283 ندى الخلصي 3

24788 *****735 نادية الوسالتي 4
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