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

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     المراكز المختصة واإلدارات المعنية 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
131752 *****416 الناجي عبد الحفيظ 1

137760 *****793 عبد اهللا محمد علي 2

107310 *****215 مرزوقي محمد 3

23142 *****592 شبشوب اسالم 4

152903 *****045 بن عبد اهللا وجيه 5

13369 *****850 الشابي سامي 6

195542 *****082 جندوبي أشرف 7

191884 *****016 العابد اسكندر 8

198361 *****678 عمائرة ايمن 9

9245 *****907 علوي أيمن 10

142313 *****832 عجالني عالء الدين 11

140838 *****724 بحري عالء 12

47441 *****424 الدبوسي أشرف 13

48016 *****760 بن الكحال مجدي فرج 14

133818 *****417 الجندوبي محمد 15
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107029 *****353 الكريمي رضوان 16

24611 *****143 بلقاسم زياد 17

80272 *****035 المرابط رامي 18

196237 *****722 بنشعبان المهدي 19

184232 *****730 بن ساسي محمد غسان 20

64433 *****755 مرزوقي حمزة 21

53937 *****268 بن فرح سفيان 22

79644 *****148 خزري بوزيدي خليل 23

6106 *****417 رزقي محمد كتيب 24

107204 *****071 فرشيشي انيس 25

15236 *****437 رمضاني هشام 26

164122 *****902 الدريدي علي 27

138212 *****007 نصرواي سيف الدين 28

105549 *****079 النفزي السالمي أيوب 29

56227 *****089 والي وسام 30

63514 *****499 لسود حسان 31

65171 *****262 علجان أشرف 32

72258 *****773 البوالطي محمد علي 33

138633 *****525 الخميري ربيع 34

178838 *****787 صوله جمعه 35

201884 *****609 ربيعة سامي 36

75153 *****141 بن علي احمد 37

46119 *****650 عبيدي خولة 38

7088 *****832 بن زمال بلحسن 39

7219 *****846 الوسالتي محمد 40
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104520 *****043 الجبالي محمد رضا 41

166540 *****833 عربي وليد 42

95618 *****546 الجكيم سلمان 43

172484 *****302 الشرفي محمد 44

123609 *****112 المانسي إسماعيل 45

53339 *****409 العوني مالك 46

94988 *****257 الوشتاتي ياسين 47

53901 *****317 الخليفي ادم 48

128739 *****870 الماجري وجدي 49

26110 *****772 الرحماني اميرة 50

43265 *****271 معاوي سليم 51

195870 *****633 ماكني آمنة 52

82671 *****847 البهلولي محمد 53

149952 *****265 النوري محمد علي 54

98441 *****195 جندوبي اسامة 55

151827 *****365 الحاج عمر أسامة 56

104226 *****075 القطيطي أيمن 57

56306 *****366 السعيداني عالء 58

62119 *****835 الخضراوي وجدي 59

155073 *****260 بن فرج زياد 60

61817 *****392 بالطيب حمزة 61

149347 *****461 بن عبد اللطيف هيثم 62

22711 *****682 بن عياد غسان 63

170302 *****594 مشرقي قيس 64

66067 *****117 بنحامد ماهر 65
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47809 *****691 الطرابلسي منتصر 66

160 *****329 الطرابلسي نذير 67

54492 *****603 دشراوي أحمد 68

72309 *****429 النفزي محمد سيف الدين 69

78522 *****589 الولهازي محمد العربي 70

113132 *****176 العوني مصطفى 71

110116 *****042 الفرشيشي محمد أمين 72

43184 *****064 العطواني هشام 73

178432 *****085 حسناوي أيمن 74

63539 *****383 وسالتي حسام الدين 75

163142 *****838 بدري سارة 76

11361 *****544 البجاوي وسام 77

128464 *****880 مرزوق محمد 78

161216 *****820 مبارك وليد 79

121016 *****107 رياحي محمد امين 80

153874 *****075 سليم اساامة 81

28621 *****442 الصامتي محمد فراس 82

135840 *****994 الدريدي ماهر 83

96495 *****122 كضاعي غازي 84

94950 *****908 القصوري هشام 85

31033 *****138 الزياتي اسكندر 86

71389 *****441 حبيبي مالك 87

42179 *****103 الدهماني سليم 88

40 *****920 زغالمي هدى 89

128997 *****138 عبد الرحمان محمد 90
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122570 *****490 الزديني أشرف 91

83382 *****903 بن رحومة أسامة 92

122991 *****085 طاع اهللا بالل 93

97222 *****155 الناموشي مروة 94

99911 *****764 فريضي حمزة 95

182201 *****489 جميلي سيف الدين 96

39464 *****551 النفزي احمد 97

159523 *****574 الجميعي عبدالعزيز 98

157227 *****598 الهمامي محمد الهادي 99

160722 *****701 بنمحمد خالد 100

186497 *****751 جباري ربيع 101

162649 *****803 الزاير محمد أمين 102

149827 *****488 الجبالي منى 103

199483 *****446 غفاري محمد ضياء 104

123682 *****039 اسماعيلي محمد اسكندر 105

70497 *****201 النوري يوسف 106

143730 *****722 غرداوي هشام 107

93786 *****287 حمران فاخر 108

75255 *****055 الشريف سهيل 109

175798 *****153 الهذيلي محمد سليم 110

103915 *****301 المقدميني محمد أشرف 111

79301 *****773 الهذلي حسام 112

92105 *****750 الحثروبي عماد 113

67730 *****464 الرحماني سيرين 114

119045 *****748 السعيدي محمد 115
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101154 *****227 الشوالي سيف الدين 116

175769 *****832 العمدوني محمد شكيب 117

92434 *****083 بن الطاهر إبراهيم 118

82358 *****358 نصرلي أيوب 119

94990 *****956 التليلي أيمن 120

13433 *****255 رويسي صابر 121

203451 *****233 األطرش محمد 122

140256 *****650 القروي محمد نذير 123

165432 *****851 المليتي مريم 124

193619 *****941 قصوري أيمن 125

193394 *****541 دخالوي أحمد 126

128994 *****261 غويلي محمد أمين 127

64687 *****703 مشرقي وسام 128

76696 *****367 بوطار مهدي 129

109068 *****725 نصري روعة 130

13741 *****378 الرياحي قيس 131

110406 *****131 الخليفي بوزيان 132

89271 *****822 عبيد الكيالني 133

203953 *****435 البجاوي حمزة 134
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة بنزرت 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
14786 *****129 معاد ربيع 1

21061 *****741 الدريدي أحمد 2

150123 *****796 المزليني سفيان 3

17962 *****275 الزياتي سهيل 4

68219 *****671 5 المشرقى فوزي

157082 *****507 عويدي محمدعلي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة زغوان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
66955 *****022 بن نصر حمزة 1

94984 *****491 بن نصر أيمن 2

34964 *****660 بوساحة سامح 3

193062 *****205 بن عيسى حامد 4

111516 *****390 العيشي أشرف 5

181504 *****599 لماري سيف الدين 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة نابل 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
120454 *****935 ساسي محمد أمين 1

53075 *****955 زايدي منذر 2

42165 *****244 يوسف احمد 3

89002 *****973 الفاهم وجدي 4

18183 *****041 السعداني رامي 5

189828 *****743 الحمّار عالء الدين 6

16909 *****695 الخريف صامد 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سوسة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
174285 *****950 المبروك منتصر 1

4868 *****833 حسين ضياء الدين 2

58113 *****937 الغربي حاتم 3

161844 *****205 بن فطيمة محمد الهادي 4

52099 *****598 مرادع غسان 5

133929 *****975 خضراوي حلمي 6

199253 *****487 بن نجمة وسام 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المنستير 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
20621 *****483 الدعمي بدر الدين 1

23379 *****569 سالمة محمد 2

81559 *****711 الميلي إدريس 3

38564 *****248 الشارف البشير 4

91445 *****807 فتح اهللا ناجح 5

144287 *****979 الصكلي وسيم 6

22363 *****966 الطبجي حسام 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المهدية 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
125316 *****288 عياد امين 1

72498 *****172 بوشناق حسام 2

6507 *****040 الحالوي ماهر 3

132645 *****410 غدير خالد 4

12707 *****014 بن عبد الغني حسام 5

115339 *****241 الميزوري حمدي 6

175944 *****983 جديدي بوبكر 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة صفاقس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
74772 *****840 قاسمي سامي 1

14911 *****215 مقديش أشرف 2

12217 *****369 الشرمي عبد الكريم 3

186876 *****092 يحيى عمرو 4

148916 *****809 الصالحي شمس الدين 5

65688 *****619 حسني سليم 6

113877 *****220 بنمنصور سفيان 7

126017 *****212 زريدة أحمد 8
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القيروان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
194454 *****670 الكافي عمر 1

9648 *****075 الطرودي علي 2

95041 *****578 بوحولة أيمن 3

157515 *****166 الغابي محمد نادر 4

148163 *****325 صيداوي نجم الدين 5

75227 *****882 اللجمي أنور 6

150590 *****743 الصغير أيمن 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القصرين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
82114 *****118 سعيدي فاروق 1

12020 *****286 نصري أحمد 2

149930 *****671 سائحي حسام الدين 3

139922 *****084 عالقي جوهر 4

118907 *****212 نصري نزار 5

109924 *****416 حمدي رائد 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قفصة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
17443 *****685 بوعالق مازن 1

29985 *****061 منصري جاسم 2

22896 *****545 ش؟ري ثامر 3

174377 *****982 فجراوي محمد 4

28457 *****958 جلولي محمد 5

152090 *****824 دبابي زياد 6

97386 *****252 سالمي حمدي 7

45762 *****266 جدالوي هشام 8

109904 *****826 بوبكر عمر 9

119168 *****248 غومة سامر 10

72093 *****934 تليلي ياسين 11
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سيدي بوزيد 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
144450 *****816 عافي محمد رضا 1

128420 *****038 عبدولي حسان 2

73337 *****704 علواني غسان 3

160063 *****642 ميساوي عاطف 4

71841 *****386 عيسى صفوان 5

200071 *****160 بوعالقي اسامة 6

35690 *****218 عافي ياسين 7

140337 *****413 أحمدي حمزة 8

153555 *****689 زارعي فراس 9

74943 *****279 المهذبي ماهر 10

159132 *****901 بوزيدي الطايع 11

71136 *****907 بدري طارق 12
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة توزر 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
130252 *****766 قدوري هيثم 1

129156 *****033 غوار مروان 2

87384 *****558 مبارك وليد 3

164204 *****338 القاسمي لؤي 4

87646 *****005 سهودة االزهر 5

163339 *****328 بواألعراس أدهم 6

40680 *****075 دعجي ديرار 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قابس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
10686 *****065 بوعبيد سيف الدين 1

8005 *****107 رجب محمد أمين 2

60971 *****398 الغول ايمن 3

98064 *****763 حاجي امين 4

84310 *****553 دادي عبد الرزاق 5

197711 *****662 بن حسن علي 6
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قبلي 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
140955 *****249 مفتاح سفيان 1

7747 *****487 العربي مالك 2

76734 *****345 عدوني سمير 3

192712 *****576 الناقوسي المنصف 4

16047 *****703 كربوط إبراهيم 5

31905 *****057 راشد سيف 6

12650 *****017 بنعبداهللا محمد بنعبداهللا 7

111926 *****439 بنحامد احمد 8

161985 *****330 الشايب جهاد 9

153594 *****665 بنجليلة محمد 10

148903 *****529 التواتي حاتم 11

20 | 1



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

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة مدنين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
176383 *****814 مرزوق يوسف 1

70704 *****162 بن لطيف ايمن 2

17612 *****622 بكار حمزه 3

20419 *****791 بن حريز محمد أحمد 4

113766 *****874 اإلنكشاري نوفل 5

62838 *****242 الشتيوي خالد 6

188305 *****442 حمرون يونس 7

149530 *****067 العشي البشير 8

69165 *****993 الغول يوسف 9

137697 *****824 مهداوي مكرم 10

67737 *****247 شنيتر محمد 11

99092 *****906 بنصالح عصام الدين 12

66357 *****243 رزيم محمد 13

88363 *****416 صوانعيه خليفة 14
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة تطاوين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
87111 *****957 قمري وسيم 1

49819 *****244 المكي امين 2

184915 *****794 ضيف اهللا طارق 3

201537 *****280 الحرابي خليل 4

89943 *****011 سدراوي يحي 5

158947 *****743 كريسعان الحبيب 6

24786 *****244 صويد طاهر 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة الكاف 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
118939 *****704 نجالوي مروان 1

24126 *****915 سايبي وسام 2

180056 *****842 خنيسي محمد حفناوي 3

181345 *****658 رابحي حاتم 4

158337 *****516 حمايدي حسام 5

194291 *****219 الذهايبي ماهر 6

92958 *****901 الشارني هيثم 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة باجة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
83115 *****419 الطوجاني نضال 1

160998 *****816 الماكني المعتز 2

90615 *****418 البكري أحمد 3

157140 *****500 عطواني جوهر 4

44034 *****583 رحال محمد ياسين 5

126443 *****619 جديدي زياد 6

110783 *****149 البوعاني حكيم 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة جندوبة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
11627 *****818 المسلمي باديس 1

169149 *****814 مفتاحي رائد 2

178963 *****764 سالمي نعيم 3

192366 *****449 عيادي طارق 4

12203 *****036 عبيدي أكرم 5

51118 *****051 ورغي نصرالدين 6

96071 *****748 مغراوي حازم 7
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قائمة المترشحين المقبولين أوليا في اإلختبار الكتابي والمعنيين بإجراء اإلختبار  
الشفاهي في مناظرة إنتداب أعوان بريد  

- المرجع:                                     البالغ المؤرخ في 26 مارس 2021
 [2021/ POSTE / 03 عدد المناظرة]                                                  

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سليانة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
85085 *****468 الوحيشي خالد 1

112604 *****662 مانسي محمد 2

94878 *****608 المناعي هشام 3

99035 *****060 الزريبي شاكر 4

54921 *****447 الرياحي أيمن 5

126937 *****484 الوسالتي حسام 6

96256 *****520 بنيونس خليل 7

123074 *****501 الجبالي أحمد 8

18905 *****116 الجبالي نورالدين 9

145894 *****012 نفوطي وليد 10
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