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

- 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 
79644 *****148 خليل خزري بوزيدي 1

131752 *****416 عبد الحفيظ الناجي 2

142313 *****832 عالء الدين عجالني 3

137760 *****793 محمد علي عبد اهللا 4

47441 *****424 أشرف الدبوسي 5

107310 *****215 محمد مرزوقي 6

191884 *****016 اسكندر العابد 7

64433 *****755 حمزة مرزوقي 8

53937 *****268 سفيان بن فرح 9

23142 *****592 اسالم شبشوب 10

65171 *****262 أشرف علجان 11

152903 *****045 وجيه بن عبد اهللا 12

6106 *****417 محمد كتيب رزقي 13

46119 *****650 خولة عبيدي 14

138212 *****007 سيف الدين نصرواي 15
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178838 *****787 جمعه صوله 16

133818 *****417 محمد الجندوبي 17

172484 *****302 محمد الشرفي 18

198361 *****678 ايمن عمائرة 19

164122 *****902 علي الدريدي 20

15236 *****437 هشام رمضاني 21

195870 *****633 آمنة ماكني 22

43265 *****271 سليم معاوي 23

78522 *****589 محمد العربي الولهازي 24

166540 *****833 وليد عربي 25

161216 *****820 وليد مبارك 26

56227 *****089 وسام والي 27

196237 *****722 المهدي بنشعبان 28

184232 *****730 محمد غسان بن ساسي 29

104520 *****043 محمد رضا الجبالي 30

62119 *****835 وجدي الخضراوي 31

61817 *****392 حمزة بالطيب 32

186497 *****751 ربيع جباري 33

53339 *****409 مالك العوني 34
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
21061 *****741 أحمد الدريدي 1

14786 *****129 ربيع معاد 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 حمزة بن نصر 1

34964 *****660 سامح بوساحة 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
53075 *****955 منذر زايدي 1

120454 *****935 محمد أمين ساسي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
58113 *****937 حاتم الغربي 1

161844 *****205 محمد الهادي بن فطيمة 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
91445 *****807 ناجح فتح اهللا 1

81559 *****711 إدريس الميلي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
72498 *****172 حسام بوشناق 1

6507 *****040 ماهر الحالوي 2

8 | 1



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

- 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 
186876 *****092 عمرو يحيى 1

74772 *****840 سامي قاسمي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 عمر الكافي 1

9648 *****075 علي الطرودي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
12020 *****286 أحمد نصري 1

82114 *****118 فاروق سعيدي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
29985 *****061 جاسم منصري 1

152090 *****824 زياد دبابي 2

28457 *****958 محمد جلولي 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 محمد رضا عافي 1

73337 *****704 غسان علواني 2

160063 *****642 عاطف ميساوي 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
129156 *****033 مروان غوار 1

130252 *****766 هيثم قدوري 2

14 | 1



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

- 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 سيف الدين بوعبيد 1

197711 *****662 علي بن حسن 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
7747 *****487 مالك العربي 1

76734 *****345 سمير عدوني 2

111926 *****439 احمد بنحامد 3
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
113766 *****874 نوفل اإلنكشاري 1

70704 *****162 ايمن بن لطيف 2

188305 *****442 يونس حمرون 3

69165 *****993 يوسف الغول 4

17 | 1



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

- 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 وسيم قمري 1

49819 *****244 امين المكي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 
24126 *****915 وسام سايبي 1

118939 *****704 مروان نجالوي 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 نضال الطوجاني 1

160998 *****816 المعتز الماكني 2
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قائمة المترشحين المقبولين أوليّا في مناظرة إنتداب أعوان بريد والمدعوّين  
إلجراء الفحص الطبي  

- 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 باديس المسلمي 1

96071 *****748 حازم مغراوي 2

21 | 1



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

- 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 
94878 *****608 هشام المناعي 1

85085 *****468 خالد الوحيشي 2

99035 *****060 شاكر الزريبي 3
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