
قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
106102 *****302 بنصر خالد 1

63167 *****654 طارق رامي 2

25132 *****663 الجبالي منصف 3

176435 *****882 العوني أيمن 4

185792 *****029 بضيوفي أشرف 5

97107 *****406 الجالصي صابر 6

107517 *****993 بن رمضان محمد الحبيب 7

75564 *****627 بوزنبيلة ياسين 8

157618 *****906 حصني عالء 9

156426 *****827 الشواشي محمد 10

113447 *****640 االواتي محمد 11

20577 *****672 دعجي قيس 12

122227 *****942 األعنايبية خالد 13

127634 *****468 نصر محمد 14

121232 *****467 بريك هشام 15
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172511 *****108 حداد فهمي 16

163566 *****482 قصداوي وجدي 17

69786 *****993 مالكي عماد 18

179113 *****217 مبروك محمد 19

55479 *****927 الكعبي مروان 20

112780 *****819 الخنيسي البشير 21

41293 *****621 الجالصي علي 22

73380 *****149 غالي عمر 23

44869 *****444 عكوش السيد علي 24

140169 *****476 ظاهري شكري 25

142072 *****156 الجبيني محرز 26

199613 *****122 مرايحي هيكل 27

189925 *****166 الرحالي حسان 28

36737 *****430 الجالصي مروان 29

183494 *****841 الشايب منتصر 30

111197 *****245 يوسف احمد 31

194650 *****999 السليطي جمال 32

27289 *****388 الوسالتي محمد امين 33

38607 *****761 الجباري عبد الواحد 34

44790 *****641 الهمامي سيف الدين 35

86418 *****941 زواوي هيثم 36

2850 *****402 الجويني بالل 37

183755 *****218 علياني العربي 38

119259 *****434 المالكى بالل 39

146102 *****515 مهري عقبة 40
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117314 *****156 ساحلي محمد االمجد 41

73056 *****410 المسعودي أيمن 42

120211 *****356 الجراي جنيدي 43

59644 *****071 مرزوقي ايمن 44

107859 *****111 الجريدي زياد 45

186574 *****503 بن سعد علي 46

146543 *****262 hamdiH Houssem eddine 47

175294 *****277 بن فتحي بن الحبيب عصام 48

40788 *****957 بن صالح وليذ 49

181880 *****806 الدريدي بشير 50

150931 *****254 بن خلفه عصام 51

105814 *****731 عامري طارق 52

202737 *****257 بنعطية مهدي 53

123365 *****411 الماجري نزار 54

189393 *****282 الشايبي زياد 55

120307 *****288 هوشاتي محمد 56

189307 *****572 الشايبي عزيزة 57

56094 *****539 الذيبي منتصر 58

69178 *****584 بنمسعود نجم الدين 59

43842 *****265 الفرجاني عبد الكريم 60

44717 *****343 التاجوري رائد 61

51587 *****008 سليم سليم 62

35027 *****772 بن رجب حسان 63

193781 *****693 السحيمي عالء 64

2086 *****520 خودي محمد حسان 65
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66374 *****273 العذيبي محمد أيوب 66

7107 *****157 اينوبلي محمد قصي 67

113461 *****496 الزغالمي محمد 68

77936 *****237 حراثي اسامة 69

14944 *****016 الجامي محمد أمين الجامي 70

60786 *****941 الجاني حسام الدين 71

92854 *****336 حامدي رفيق 72

33593 *****894 الموحلي محمد 73

135155 *****604 ابراهمي محجوب 74

124131 *****160 الزين حسام 75

15546 *****107 جديدي وديع 76

51345 *****107 جديدي وديع 76

14106 *****447 الرزقي بدرالدين 77

176147 *****321 عباسي عبد الرحمان 78

190578 *****325 الجبالي وائل 79

84139 *****178 رويس آدم 80

102017 *****905 حجري سيف الدين 81

2704 *****189 الفاللي بهاء الدين 82

136749 *****465 الدعجي عادل 83

137467 *****402 بارودي نجيب 84

126866 *****167 الحبيبي محمد أمين 85

190034 *****581 قاسمي سيف 86

99758 *****733 الزينات محمد 87

34431 *****120 االسود وسيم 88

158386 *****156 نجم الدين حزي 89
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57129 *****330 جرفال صفوان 90

67657 *****930 جرفال صفوان 90

24033 *****337 السهيلي محمد 91

49439 *****511 العباسي أحمد 92

181117 *****413 زغدان حمزة 93

41810 *****442 المنديلي اشرف 94

161099 *****047 الصحراوي ياسين 95

124896 *****673 الحسناوي زيد 96

8456 *****779 التيزاوي الحبيب 97

139281 *****485 بوعزة منتصر 98

14922 *****946 عياري سيف الدين 99

85395 *****899 بن حمديه حسان 100

136394 *****900 عبيدى أحمد 101

188952 *****491 العجيلي أسامة 102

202447 *****238 العويني محمدعلي 102

43129 *****617 بن حازم محمد شوشان 103

142565 *****564 العياري ايهاب 104

115297 *****328 وسالتي سيف الدين 105

19155 *****970 سعيد محمد 106

12210 *****359 عتيق عبد الرحمان 107

42383 *****895 غصباني عالء الدين 108

157402 *****560 بن احمد مكرم 109

196057 *****272 المقدميني أسامة 110

36073 *****553 عويني اشرف 111

35267 *****519 بن الشايب منتصر باهللا 112
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164100 *****907 سعيدي مروان 113

194360 *****093 الطرودي عاطف 114

108308 *****854 العرفاوي عبداهللا 115

183851 *****035 عثمان محمد امين 116

145139 *****046 الحناشي هشام 117

161334 *****062 يحي عيسي 118

66329 *****313 صدوقة الطيب 119

68439 *****410 عرعوري فارس 120

72322 *****787 الدريدي انيس 121

90359 *****969 بن عبد القادر سيف الدين 122

138735 *****942 الجريدي عماد 123

11734 *****118 البوسالمي وسيم 124

195349 *****299 الوسالتي صابر 125

80250 *****724 بن أحمد شمس الدين 126

200246 *****947 عرفة مكرم 127

88683 *****625 السلطاني حمزة 128

62938 *****388 البصيلي محمد حسان 129

61969 *****818 العوني رامي 130

72805 *****922 برهومي بشير 131

156281 *****526 الرزقي محمد امين 132

154884 *****565 بعويني كريم 133

124423 *****153 التليلي اشرف 134

95701 *****978 البحري طالل 135

92369 *****922 منصوري امير 136

71519 *****644 طرابلسي أسامة 137
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161509 *****690 النهدي أسامه 138

165367 *****155 المرغني حمزة 139

73357 *****808 قاسمي محمد 140

9693 *****186 رشاق أيمن 141

164161 *****414 عياري محمد 142

184243 *****496 الطرابلسي علي 143

201854 *****306 سالمي ياسين 144

85593 *****794 عليمي كريم 145

159518 *****335 بن راشد صابر 146

106748 *****945 الفرشيشي هشام 147

12037 *****352 الحداد مروان 148

102882 *****323 النفطي محمد علي 149

204009 *****457 بن أحمد حمزة 150

75779 *****564 عمارية مكرم 151

163751 *****272 قزمير مهدي 152

33836 *****792 الطرابلسي شادي 153

81110 *****277 حجوني عمر 154

49852 *****017 الكوكى أ شرف 155

150703 *****567 الحسني رمزي 156

135389 *****495 الصالحي عبد الستار 157

16091 *****496 بن ابراهيم رشيد 158

160592 *****929 حبيبي بالل 159

132128 *****378 الصامتي محمد علي 160

83214 *****988 بونمرة مكرم 161

10295 *****533 نفزي محمد أمين 162
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24974 *****109 العماري أسامة 163

150646 *****164 الزريبي مهدي 164

11925 *****222 الحسني باهر 165

90057 *****094 الجالصي صابر 166

141074 *****343 بوزويدة زياد 167

148357 *****049 بن شلبي حمدي 168

146352 *****779 الطرابلسي حمزة 169

104840 *****347 الفرشيشي حمدي 170

96566 *****542 الساحلي عادل 171

36374 *****579 الشريف محمد عالء 172

182555 *****798 اتريكي خالد 173

51217 *****225 العياري حبيب 174

175921 *****055 الدخالوي عالء الدين 175

82645 *****649 الطرابلسي ماهر 176

124595 *****059 المكي حمزة 177

114863 *****796 ورفلي يحي 178

23394 *****796 بن حميده الطاهر 179

194588 *****953 المانسي عمر 180

99310 *****620 الهمامي وائل 181

162249 *****411 بوزيدي منصف 182

4491 *****820 الجبالى سيف الدين 182

154021 *****760 الدريسي شيماء 183

171051 *****515 زعقاري مجدي 184

185138 *****956 التروعي يسرى 185

114928 *****011 الشريف محسن 186
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146047 *****878 عطية ماهر 187

68198 *****092 القاسمي أسامة 188

166548 *****807 الهمامي شفيق 189

24986 *****304 الشرودي أكرم 190

50913 *****452 بن غزالة محمد ايمن 191

83992 *****607 البلطي محمد أمين 192

123539 *****228 الحاج علي هيثم 193

100194 *****447 البارودي محمد 194

102305 *****004 المرواني اوسامة 195

90349 *****035 غربالي يوسف 195

82639 *****133 بن غرسة محمد 196

161805 *****338 االمناعى محمد وجيه 197

65679 *****644 الحيان بشير 198

104441 *****885 السعدي محمد الصغير 199

55585 *****313 كمون هشام 200

144631 *****847 بنعبد الملك محمد 201

12575 *****171 بن مساهل غسان 202

79794 *****312 الخيشي سيف الدين 203

67580 *****303 المرابط سفيان 204

146027 *****263 الهذلي محمد ثامر 205

80571 *****761 الماجري وجدي 206

103340 *****277 بوخضرة طارق 207

20442 *****853 بوهالل خالد 208

99504 *****431 العرعوري بالل 209

150090 *****859 الحمدي أحمد 210
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153140 *****576 بن الجمعي سيف اهللا 211

138987 *****218 العمامي حسام 212

78155 *****781 لوراسي صبري 213

174725 *****912 الرزقي زياد 214

134253 *****503 الواعر أحمد 215

165254 *****294 رتيمي فتحي 216

31321 *****324 العلوي عالء الدين 217

135574 *****342 العوادي اسامة 218

65392 *****558 بوغانمي عبد المتصر 219

74428 *****096 الحويجي محمد 220

146640 *****826 بناحمد جهاد 221

196074 *****962 الشعاوري حمزة 222

164004 *****773 الحمدي وليد 223

1885 *****996 بن طالوبة أكرم 224

136391 *****136 الدريدي أيمن 225

196765 *****477 حباسي شوقي 226

65670 *****873 العلوي ياسين 227

64311 *****667 الجالصي إيهاب 228

115795 *****565 السنوسي حبيب 229

166528 *****654 الحاج أحمد سمير 230

29684 *****199 قصراني حمدي 231

141342 *****519 فردي كريم 232

126617 *****391 التوتي صابر 233

44781 *****199 دهرية خالد 234

162754 *****710 الظاهي مجدي 235

10 | 1



765 *****334 القرفي مروان 236

82253 *****462 ونيس محمد 237

130200 *****519 المولهي منذر 238

50490 *****993 الفالح محرز 239

34327 *****283 عبد اللطيف محمد أمين 240

185733 *****186 المباركي إلياس 241

102409 *****259 الحنشي رياض 242

5447 *****212 الجالصي سليم 243

24338 *****500 اللبدي محمد 244

55777 *****198 طاهر ماهر 245

126506 *****384 العوني محمد وائل 246

154338 *****452 بن حسن رجاء 247

70397 *****529 عليات انور 248

106358 *****500 عبيدي محمد 249

38454 *****731 الطرابلسي ماهر 250

134986 *****901 طعم اهللا فهمي 251

123181 *****318 ااشريف عادل 252

199735 *****188 الماكني علي 253

100077 *****195 همات احمد 254

165739 *****880 عمدوني مغراوي احمد 255

1761 *****859 معموري ايمن 256

148453 *****923 الزيادى محمد على 257

173584 *****759 عويشاوي نادية 258

8454 *****078 قروري ضياء 259

83143 *****768 طيب وجيه 260
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39506 *****844 السميشي محرز 261

18825 *****551 262 الفرجاني عمر

138206 *****122 غويلي ادريس 263

172962 *****336 الطياري عمر 264

152728 *****588 الزيداني محمد 265

167200 *****247 بن فتني محمد علي 266

118476 *****063 عباسي اسكندر 267

53237 *****648 العالوي صابر 268

140770 *****625 الخضراوي منير 269

123689 *****468 هنية محمد يوسف 270

156447 *****019 برهومي مروان 271

71995 *****162 بوخليفة زياد 272

164651 *****178 الحمدي حسان 273

54757 *****172 البلومي سفيان 273

44350 *****691 العالقي أحمد 274

99601 *****721 العياري محمد 275

193330 *****203 رحموني محمد 276

175810 *****228 الساحلي سيف الدين 277

88874 *****397 الغزواني حمدي 278

129316 *****001 فرجاوي مروان 279

89521 *****059 العبيدي بسام 280

60752 *****541 البجاوي عاطف 281

123185 *****197 خليف إبراهيم 282

100474 *****567 الفري شادلي 282

51613 *****287 بن يوسف حسام 283
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146347 *****775 العرفاوي محمد 284

116844 *****981 كرايدي حسان 285

162141 *****052 مسعودي حازم 286

42643 *****214 الشابي عاطف 287

62301 *****053 العبيدي أحمد 288

124404 *****945 النفوطي ربيع 289

184107 *****522 الطرابلسي مروان 290

41017 *****776 بن سمير احمد 291

3821 *****608 النفوطي منذر 292

156890 *****255 زمالي محمد 293

50875 *****181 الوشتاتي باسم 294

9799 *****711 مليكي محمد امين 295

136843 *****387 السحباني وائل 296

30660 *****082 الحمدي أحمد 297

86270 *****773 البوسالمي معز اهللا 298

181067 *****540 الغزي غسان 299

121774 *****733 بن ساسي ابراهيم 300

174502 *****584 حسني محمد 301

42124 *****530 الطبوبي مروان 302

36651 *****466 الغربي هيثم 303

124445 *****199 بن جدلة محمد صبري 304

141859 *****534 الفايدي إبراهيم 305

145837 *****550 مقني حمزة 306

82377 *****416 العربي حبيب 307

29778 *****616 قصداهللا محمد 308
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120974 *****959 بن الكيالني علي 309

65885 *****708 الجندوبي عبدالقادر 310

183852 *****058 الكعبي أيمن 311

89391 *****346 الفطناسى احمد 312

29581 *****993 بن غياضة سمير 313

18068 *****859 مغرتل منصف 314

125434 *****781 قاسم نجم الدين 315

166779 *****033 خليل سليم 316

171537 *****133 Yosra Yosra 317

90490 *****814 كلثوم محمد 317

93108 *****831 القيزاني عصام 318

203745 *****689 هادفي أيمن 319

91003 *****611 الحسناوي مقداد 320

52669 *****085 جالصي عبداللطيف 321

27091 *****661 عوادي محمد امين 322

98420 *****942 عصادي اصالح 323

16988 *****017 قمودي منصف 324

60946 *****209 ورتاني بشير 325

142257 *****982 ساحلي محمد علي 326

53327 *****357 شيقة عبد الرزاق 327

105439 *****165 حبيبي وسام 328

87990 *****922 يعقوبي أشرف 329

183029 *****105 الرياحي محمود 330

112592 *****750 عريف نصرالدين 331

144323 *****350 سالمه سمير 332
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182547 *****653 زبيدي احمد 333

200976 *****938 الجبّاري معز 334

159990 *****123 العويني صابر 335

73961 *****136 خليفي أحمد 336

160991 *****466 الهيشري محمد جمال 337

53185 *****420 بالطيبي بلحسن 338

20792 *****985 الجبالي سهيل 339

192509 *****378 سعيد محمد 340

28454 *****583 بثيبيثة سعد 341

29215 *****583 بثيبيثة سعد 341

121133 *****996 البجاوي البوعزيزي مهدي 342

34995 *****931 سالم رانية 343

154311 *****614 مستورة هيثم 344

64861 *****125 العجيمي الياس 345

64920 *****303 الغربي سيف الدين 346

171783 *****165 ماجري محمد 347

7977 *****828 المرعي صبري 348

60189 *****702 والي زياد 349

89582 *****811 الحاج عثمان أنيس 350

126392 *****529 لسود معاذ 351

164037 *****765 البرقاوي وسيم 352

115130 *****377 الجندوبي بالل 353

55187 *****064 المهبولي محمد نجيب 354

74692 *****202 لغوانم محمد 355

170816 *****537 الورتاني حسان 356
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89995 *****105 الهمامي عصام 357

111770 *****547 مهداوى مهدي مهداوى 358

141675 *****773 البحري اسامة 359

160501 *****459 بوسبيحة ذاكر 360

168145 *****087 العلبوشي ايمن 361

62136 *****757 بوجملين مهدي 362

66683 *****066 دغمان ابراهيم 363

33187 *****584 اليزيدي علي 364

168101 *****827 خروبي نزار 365

112187 *****291 قاسمي محمد الصغير 366

139057 *****171 الدخالوي فؤاد 367

172177 *****942 مراد رامي 368

179516 *****157 الحمامي عماد 369

73383 *****429 بن عمار كريم 370

49545 *****559 األحمدي أمين 371

166428 *****743 حبيبي ايمن 372

65312 *****587 لطيفي محمد وسيم 373

46042 *****021 عمامي أشرف 374

43380 *****633 بن عباشة زياد 375

11261 *****009 البجاوي صدرين 376

187511 *****795 المزوغي محمد 377

56642 *****435 الفرشيشي بسام 378

150766 *****389 مكني يوسف 379

105368 *****716 الوهيبي عتاب 380

157465 *****965 الهمامي محمد لمجد 381
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142250 *****584 مالكي عبدالرحمان 382

204298 *****386 كثيري أنيس 383

179690 *****155 السعفي رشيد 384

9332 *****717 بوزميتة انسي 385

79045 *****153 علواوي وليد 386

193393 *****806 الشابي العربي 387

191948 *****189 بوغديري لطفي 388

47083 *****666 الميموني مراد 389

27680 *****562 قاسمي بدرالدين 390

194992 *****012 مفيد رؤوف 391

182038 *****805 عرقوبي وسام 392

38940 *****371 بلغيث خميس 393

15389 *****851 العويني طارق 394

203845 *****580 يونسي ابراهيم 395

164416 *****803 البوعالقي وليد 396

88872 *****337 تنبان صابر 397

40330 *****068 بن عامر نبيل 398

33213 *****080 الزيدي جمال 399

140997 *****531 توايتي محمد 400

35924 *****608 حمايدي صابر 401

130264 *****990 الفرشيشي مراد 402

160138 *****424 النقازي محمد الهادي 403

156793 *****386 الزياني أنيس 404

29125 *****478 خلوفي محمد علي 405

196021 *****749 الخماسي امير 406
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168401 *****939 بالحاج محمد علي 407

78846 *****224 عقيل عماد 408

132813 *****293 409 البحريني محمد

88788 *****661 النموشي ايمن 410

29130 *****479 الرياحي شريف 411

156819 *****841 المسعود فيصل 412

140853 *****622 العمدوني محمد أنيس 413

51325 *****196 بنعون انور 414

70986 *****292 جدي ايمن 415

196376 *****295 دراجي زياد 416

107608 *****634 كوكي نبيل 417

114033 *****460 راشدي صابر 418

193837 *****348 عزوني أنور 419

145877 *****974 بن الشيخ سامي 420

195728 *****762 العماري منير 421

106404 *****048 بلحسين هشام 422

101370 *****715 شعبور خالد 423

42740 *****203 بعاوني رضا 424

116668 *****499 صولي كمال 425

130795 *****292 مباركي وليد 425

136348 *****542 زيدي بالل 426

90283 *****964 الشيحاوي فيصل 427

162980 *****069 الجندوبي سامي 428

73516 *****586 عسكري محمد 429

161462 *****110 بن هالل سمير 430
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1624 *****066 العرفاوي محمد 431

69399 *****350 الطرابلسي زياد 432

122487 *****697 ضيف اهللا زياد 432

60928 *****795 النعيمي إنصاف 433

154932 *****495 العكاري زياد 434

139192 *****340 العكرمي عمر 435

94076 *****290 الشارني وجدي 436

199468 *****448 بن صالح رمزي 437

128454 *****595 عثموني عبد الخالق 438

34913 *****429 العماري حسن 439

13014 *****032 العكاري محمد 440

186706 *****919 سليمان سامي 441

200180 *****155 الشايب ياسين 442

67588 *****690 عشي زهير 443

152014 *****455 الفرشيشي بلحسن 444

12150 *****331 اليانقي مروان 445

94872 *****035 ناصر عبد اهللا 446

196479 *****049 المرسني فرحات 447

70916 *****118 فداوي بشير 448

133697 *****888 أوالد حمودة أحمد 449

85861 *****595 الصالحي فوزي 450

200305 *****608 الحبيبي حمدي 451

114283 *****944 التابعي محمد امين 452

6264 *****427 عامري زياد 453

174597 *****229 مبروك بشير 453
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7524 *****606 حاجي صالح 454

162076 *****882 سلطاني شيماء 455

99909 *****450 نصري محمد عزيز 456

27602 *****778 بوكادي عامر 457

173528 *****231 يحياوي حمدي 458

72974 *****824 الجالصي أشرف 458

191184 *****585 غرير سفيان غرير 459

117726 *****273 بنيحمد أيمن 460

48729 *****622 فرحاتي وائل 461

160569 *****178 الشواشي أيمن 462

20989 *****553 النفاتي بلحسن 463

180743 *****476 طرخاني أحمد عزيز 464

48548 *****882 الطرابلسي وجدي 465

126291 *****310 الماجري عالء الدين 466

155289 *****464 القاسمي فادي 467

8941 *****735 عطافي طالل 468

60214 *****303 بوغانمي ايهاب 469

143820 *****270 بوعوني أيوب 470

106578 *****861 سليماني وائل 471

126182 *****462 العياري محمد ضياء 472

102528 *****311 الهذلي حسام 473

80429 *****703 عوالي إيهاب 474

117880 *****444 بن احمد ريان 475

51349 *****543 خميري وسيم 476

183687 *****916 بن الخوجة هيثم 477
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66035 *****172 المثلوثي وسيم 478

202502 *****369 الذهبي عبداهللا 479

66399 *****640 يعقوبي محمد خليل 480

101211 *****835 التليلي خليل 481

84068 *****064 بلغيثي محمد أمين 482

4266 *****436 الالفي حمزة 483

41976 *****139 الفايدي أسامة 484

87392 *****386 الطرابلسي محمد 485

179833 *****650 حمراوي محمد علي 486

177913 *****649 عدلي أيوب 487

119323 *****504 الشريف اسامة 488

84661 *****115 مروكي قابيل 489

9696 *****483 ألنفاتي مھدي 490

134727 *****754 يحياوي إيهاب 491

73399 *****483 الجبالي ياسين 492

8787 *****888 طوجاني محمد عزيز 493

191005 *****242 الولهازي حمدي 494

84964 *****780 السميري إسكندر 495

192769 *****919 المستوري ضياء 496

12478 *****715 الخذري أيمن 497

153900 *****869 الحمزاوي محمد أمين 498

162020 *****366 العباسي محمد عزيز 498

189119 *****504 المؤدب محمد الصادق 499

120065 *****530 عابدي أسامة 500

148737 *****323 العربي سامي 501
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196973 *****779 الجالصي حمزة 502

26245 *****805 البوكاري عالء 503

155007 *****007 المثلوثي حمزة 504

194167 *****486 العويني محمد 505

176177 *****335 الماجري رمزي 506

91018 *****098 الصخيري غازي 507

26885 *****105 عيوسي سيف الدين 508

202182 *****641 حيوني أحمد 509

138702 *****400 الجملي سيف الدين 510

112278 *****235 شوالي محمد عربي 511

202304 *****493 رابحي بسام 512

51823 *****826 بوقرة أشرف 513

71528 *****342 االبيض ربيع 514

18609 *****056 تباسي حمزة 515

176462 *****594 الفرشيشي مهدي 516

4887 *****349 بنالحاج مبروك محمد أامين 517

95004 *****797 موسى أشرف 517

19090 *****603 القيزاني ثامر 518

27076 *****098 عبداالوي عالء 519

114633 *****044 عكايشي صالح 520

123467 *****329 عمايري محمد باشر 521

174797 *****389 الورتتاني أيوب 521

38875 *****138 العائد رضى 522

18608 *****181 الزغبي عبدالرزاق 523

143556 *****524 الفرجاوي حمزة 523
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32928 *****716 المزوغي محمد نادر 524

48041 *****716 الجريدي سيف الدين 525

36437 *****190 مساهلي محمد 525

183254 *****564 بن طراد نزار 526

106055 *****200 وسام وسام الدين 527

15515 *****342 اللواتي محمد 528

85823 *****236 الجالصي الياس 529

103247 *****779 بن حبيب محمد 530

84605 *****144 الجويني محمد أمين 531

64449 *****374 الجالصي يوسف 532

76017 *****989 النوري أشرف 533

97004 *****479 الصبايعي محمد 534

152609 *****551 بنصالح محمد فؤاد 535

134154 *****414 بن هنية حازم 536

64342 *****013 العياري شهاب 537

73626 *****011 البجاوي هادي 538

136200 *****315 زمال ضياء الدين 539

93253 *****788 الفرشيشي فراس 540

31392 *****117 الغزواني احمد 541

153382 *****591 الهمامي نسرين 542

8866 *****174 فرحات غسان 543

159734 *****939 التيزاوي حسام 544

82937 *****615 ونيس وائل 545

89368 *****510 زرقي محمد 546

10625 *****751 بالزين فرحات 547
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3967 *****421 قرامي احمد 548

140469 *****735 الساسي سفيان 549

103414 *****370 سحباني اشرف 550

93242 *****068 اللبيدي غسان 550

120171 *****393 الدراجي محمد علي 551

118083 *****801 الشنيتي سيف الدين 552

150739 *****324 عبد الصادق مالك 553

97244 *****420 بنالمؤدب حاتم 554

193157 *****869 الباني محمد الهادي 555

62211 *****276 زديني وسيم 556

184314 *****603 سالمة أسامة 557

9895 *****503 كالعي إيهاب 558

198935 *****508 بوسنينة شهاب 559

11040 *****272 المازني مروان 560

20643 *****624 الشعبني حسين 560

92506 *****388 الثامري فخري 561

155958 *****122 قروي ماهر 562

83851 *****627 البجاوي أشرف 563

141067 *****110 الراجحي ماهر 564

94531 *****953 الدرعاوي محمد أمين 565

121617 *****842 الرياحي جوهر 566

177234 *****003 رحماني ايناس 567

193483 *****607 بن يوسف رائد 568

167903 *****251 عطية شاكر 569

32664 *****653 بن مسعود غسان 570
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132000 *****849 الجبالي سيف اهللا 571

150698 *****428 بن خليفة هيثم 572

185639 *****836 الحزامي حسين 573

161009 *****835 مستوري محمد كريم 574

66133 *****547 االجنف عرفات 575

128038 *****440 حمودة ذكرى 576

37455 *****017 طعم اهللا حمزة 577

81979 *****867 عماره عالء الدين 578

178364 *****226 الدريدي حلمي 579

38379 *****748 المليتي عماد 580

35413 *****902 الهمامي محمد نذير 581

37135 *****250 بن رمضان محمد ياسين 582

101112 *****500 الجالصي محمد أمين 583

607 *****781 الفخفاخ محمود 584

66040 *****805 الحسني محمد علي 585

20719 *****105 المثلوثي بسام 586

138750 *****877 الخميري وجدي 587

9717 *****974 عرفاوي خليل 588

1796 *****475 البوسليمي محمد 589

75389 *****050 بن الخوجة نادر 590

19395 *****183 خميري خالد 591

99588 *****614 الفرشيشي محمد هشام 592

20303 *****063 بوعلي حسام 593

173228 *****169 بومريفق أنيس 593

199144 *****184 الهادي الجالصي محمد 594
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202936 *****291 بن جمعة سفيان 595

103258 *****557 المشرقي محمد 596

186501 *****726 النفزي محمد 596

192190 *****455 بوعلي نادر 597

17513 *****151 شلبى محمد 598

96370 *****512 سالمة عبد العزيز 599

145613 *****298 المعالوي محمد 600

116907 *****501 بن ساسي احمد 601

136218 *****619 المكناسي صابر 602

78263 *****644 بن أحمد قصي 603

193871 *****612 الغزواني فراس 604

135612 *****204 مشرقي فارس 605

118996 *****459 مديني هشام 606

82459 *****267 العوني بلبابة 607

180806 *****884 عقيل اسكندر 608

41146 *****259 عكوش فارس 609

21853 *****780 عوني محمد 610

103078 *****294 الحمدي فيصل 611

16961 *****986 القنطاسي يوسف 612

153927 *****734 مناصري شاهر 613

73568 *****070 العكرمي أسامة 614

136751 *****209 ماجري حسان 615

73519 *****054 شعباني طارق عزيز 616

181722 *****753 دهماني منتصر 617

171021 *****785 فرشيشي فهمي 618
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134430 *****865 الخذري ايمن 619

185988 *****935 بوطارة الحبيب 619

72921 *****436 عيساوي عمران 620

3253 *****479 باألخضر قيس 621

121272 *****436 الرياحي باسم 622

145356 *****662 الحمروني ايياد 622

24694 *****761 األهول محمد أمين 623

88878 *****007 العرفاوي عمر 624

112259 *****726 كوكي وسيم 625

191312 *****230 الدريدي عبد الجبار 626

76354 *****109 بلطي ايمن 627

117008 *****466 الشيحي فهمي 628

153647 *****741 مرايدي بالل 629

110921 *****704 القاني سيف الدين 629

45604 *****192 األحمر ضياءالدين 630

189992 *****134 لطيفة فراس 631

21451 *****326 الدريدي رياض 632

100674 *****757 فالح عماد 633

34152 *****348 دشراوي محمد 633

121741 *****381 البجاوي نسيم 634

151657 *****890 بسابحية راغب 635

173212 *****076 عمامة مخلص 635

24816 *****404 الشنيتي عاطف 636

201212 *****250 الحداد محمد ضافر 637

1810 *****418 الخميري محمد امين 638
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177627 *****332 بنبراهيم محمد 639

88796 *****257 نصري بهاء الدين 640

49128 *****562 الكسراوي احمد 641

131285 *****412 الجالصي سيف الدين 641

80357 *****812 سعادة علي 642

739 *****286 هرمي أمين 643

83233 *****815 نويرة زيد 643

113613 *****754 القربي محمد سليم 644

154113 *****171 الشعيبي عبداهللا 645

113251 *****256 حمدي سيف اهللا 646

64972 *****851 بن عامر نظمي 646

48996 *****224 الجندوبي أسامة 647

193131 *****184 هادفي محمد امين 648

19573 *****767 حباشي أسامة 649

32547 *****190 العوادي إسكندر 650

38265 *****408 الباللي نزار 651

116372 *****944 المولهي راغب 652

144966 *****686 كارم محمد كريم 653

201801 *****539 ضيفي العربي 654

64392 *****349 الحميدي خيري 655

20341 *****894 برانصي خليل 656

8622 *****793 الشمروخي خيرالدين 657

161073 *****301 قاسمي صابر 658

75085 *****627 659 خليل محمد

97885 *****558 عياري حسام 660
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60682 *****334 تليجاني سليم 661

74826 *****697 القاطري جهاد 662

327 *****602 الرياحى حمزة 663

116897 *****273 الغربي فادي 664

39621 *****033 بن تيلي بشير 665

57718 *****015 قنوني عاطف 666

173276 *****957 غانمي قيس 667

159860 *****571 بوغديري بدرالدين 668

63782 *****346 بن حسن كريم 669

76144 *****984 الفالح عمر 670

92977 *****479 الخبثاني محمد 671

12692 *****219 كحلة البشير 672

8093 *****236 سعودي نادر 673

140343 *****374 هادفي محمد أمين 674

106761 *****005 قردوح محمد علي 675

194594 *****859 شواشي حسام الدين 676

86491 *****245 سميدة اشرف 677

199978 *****360 الغني حسام 678

64095 *****022 الرياحي أشرف 679

119651 *****541 المزابي أشرف 680

184790 *****632 جبري احمد كامل 681

17719 *****523 دالي وسام 682

190005 *****242 بنموسى محمد علي 683

152529 *****648 النفاتي وائل 684

55447 *****449 مكاوي أيمن 685
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118009 *****474 بن كميشة حمزة 686

155458 *****304 برهومي محرز 687

202138 *****105 ورغي كاظم 688

133673 *****023 العياري علي 689

49070 *****820 الدريدي بالحسن 690

83394 *****397 الميموني مروان 691

170879 *****212 اإلرماني سيف اهللا 692

42721 *****491 الماجري محمد 693

195102 *****240 شواشي آمنة 694

168387 *****748 الكعبي سيف الدين 695

167940 *****196 الحزامي بالل 696

154245 *****645 المنّاعي أسامة 697

202035 *****342 براهمي وسيم 698

73594 *****972 الزيدي حسان 699

121747 *****841 عبيدي سليم 700
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
127405 *****874 الشريف بشير 1

156268 *****258 الحوكي عالء الدين 2

175374 *****446 بن الصغير مهدي 3

199826 *****275 بكوري ايمن 4

176977 *****601 بن ثابت حسان 5

179304 *****336 السعيداني ادم 6

36344 *****654 بن ناصف حمدي 7

50916 *****614 القباني أيوب 8

170660 *****771 زطاط أسامة 9

170437 *****749 بنبشير محمد الشريف 10

142057 *****233 العائبة محمد خليل 11

134063 *****782 بوقرين أكرم 12

180065 *****772 بن طاهر محمد عياد 13

139037 *****258 البجاوي أنيس 14

109450 *****038 هذلي بالل 15
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61028 *****832 الثابتي محمد شاهين 16

94657 *****451 الدالعي رمزي 17

134457 *****030 السعيداني محمد 18

194288 *****392 Ksouri محمود 19

110376 *****653 الجواني نعيم 20

65560 *****859 الثامري رابح 21

6504 *****362 حمدي ياسين 22

109453 *****667 اليحياوي صحبي 23

146697 *****887 الجويني محمود 24

119591 *****977 المعالوي محمد علي 25

133345 *****004 بن مسعود الطاهر 26

190012 *****384 السعيداني وحيد 27

177534 *****215 كرموص أيمن 28

175612 *****527 براطلي حمدي 29

131361 *****638 السحباني حكيم 30

123643 *****715 طالبي وليد 31

83036 *****045 الجبالي محمد 32

183295 *****154 الحبيب سامي 33

197510 *****672 معلم منير 34

129252 *****081 الهيشري وليد 35

47073 *****937 البوعزي وءل 36

60428 *****301 العميري حمزة 37

82869 *****168 الغول عبد الوهاب 38

75634 *****976 الهيشري أدهم 39

123344 *****819 بنجدو فراس 40
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132686 *****247 القابسي مسطاري 41

161793 *****650 سحباني وائل 42

108526 *****460 بن عامر مجد 43

179889 *****250 التيزاوي رياض 44

16485 *****633 الرياحي صبري 45

91141 *****832 المعالوي حازم 46

109001 *****183 الوسالتي رضوان 47

47901 *****177 العياضي زيدان 48

88512 *****286 صوشة حسام 49

122201 *****682 المجبري تقوى 50

178764 *****687 الخليفي امين اهللا 51

19689 *****698 الوافي أميمة 52

104223 *****166 المقعدي خليل 53

194675 *****171 اللواتي بالل اللواتي 54

87703 *****977 بن مسعود ماهر 55

126566 *****327 غريب أيمن 56

66287 *****552 با?اليد سيف الدين 57

16122 *****351 العباسي طالل 58

154170 *****675 المبروكي هيكل 59

197057 *****248 الحيدري إلياس 60

203950 *****471 ?داشة العصفور محجوب 61

165187 *****896 الماجري فهد 62

83628 *****933 الجميلى أيمن 62

48975 *****063 السحباني أمين 63

52701 *****412 الغرسلي حمزة 64
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155087 *****309 بن فرج فخرالدين 65

170514 *****101 مبارك مروان 66

111769 *****881 الرياحي حسام 67

16679 *****144 المزي أيمن 68

94017 *****903 السعيداني عماد 69

168692 *****551 الشارني عقبة 70

146628 *****786 الهذلي مالك 71

171352 *****871 بوزيد محمد 72

184402 *****092 النفاتي شهاب 73

36550 *****709 الثامري محمد 74

83370 *****010 الهاللي احسان 75

165286 *****876 المكشاح أشرف 76

114518 *****981 البجاوى البشير 77

189889 *****687 الرياحي وائل 78

47547 *****991 جبالية وفيق 79

63611 *****195 اليعقوبي محمد الحبيب 80

87456 *****275 سالمي محمد أمين 81

152584 *****881 الطياشي الياس 82

144956 *****067 الجابري علي 82

195083 *****125 المعالوي يقضان 83

161304 *****581 بن ثابت محمد 84

175947 *****826 الجباري زياد 85

128025 *****139 الغربي أنور 86

143496 *****292 الجواني علي 87

79147 *****710 نفزي محمد 88
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74085 *****910 السحباني شهاب 89

167148 *****509 اليحياوي هيثم 90

137391 *****201 التركي محمد 91

158255 *****729 البجاوي برهان 92

122855 *****742 الزيادي نضال 93

112518 *****622 الغانمي رامي 94

202528 *****388 الغانمي أسامة 95

88019 *****644 العلوش مصطفى 96

38021 *****070 حويجي1 سليم 97

123912 *****999 الهقاري احمد 98

133938 *****768 الشتوتي مروان 99

108782 *****563 النفزي فاهد 100

157444 *****262 السحباني نسبم 101

177463 *****872 سايسي وائل 102

38913 *****378 بن سالم نضال 103

62082 *****506 السليماني كريم 104

145347 *****264 رجب زكريا 105

187040 *****167 العياري محمد 106

153795 *****081 االمين ايوب 107

161518 *****142 الجوادي محجوب 108

159195 *****448 المزليني االزهر 109

73818 *****399 سحيق يسري 110

133944 *****838 بنمسطور مروان 111

133853 *****240 ضمبري حمزة 112

18763 *****429 الغربي خليل 113
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25208 *****939 القصوري زيد 114

66341 *****220 الملولي بشير 115

150095 *****322 العباسي مروان 116

184676 *****828 السالمي عبد القادر 117

194346 *****405 المي جهاد 118

178438 *****829 المعالوي معز المعالوي 119

111226 *****140 القرفالي محمد 120

185299 *****327 أغنيدس حسن أغنيدس 121

39904 *****719 المعالوي عالء الدين 122

181981 *****059 الذوادي رمزي 123

180705 *****647 الحكيري رمزي 124

172760 *****778 اللواتي صابر 125

117003 *****602 المشرقي زياد 126

56311 *****292 حمودي رضوان 127

49238 *****382 بن حليمة عصام 128

130470 *****107 ماجري رياض 129

164579 *****870 الكواش بسام 130

178076 *****710 مي أيوب 131

70792 *****290 بن امحمد مروان 132

193761 *****112 خريخيش حسان 133

72629 *****535 عزوز بالل 134

12900 *****869 جبالية مجدي 135

20918 *****793 بن أحمد عصام 136

164944 *****415 الغه حسام 137

28266 *****775 شقرون محمد 138
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64624 *****433 بنعمار نادر 139

111860 *****425 قاسمي أنسي 140
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
191332 *****859 الحاج فرج بسام 1

132221 *****516 الطياري محمد علي 2

136687 *****477 بن عمر مؤنس 3

175152 *****203 حراث مراد 4

107924 *****843 بن علي محمد 5

90737 *****417 مبروك سمير 6

100091 *****570 الزغندي محمد المختار 7

154903 *****236 بن عمارة عزوز 8

169589 *****669 سليمان حمدي 9

43780 *****681 الهمامي أنيس 10

127692 *****975 بن سالمة وائل 11

15721 *****093 عباس هيثم 12

167570 *****052 العمري أسامة 13

76456 *****550 بن عمر محمد صالح 14

88507 *****788 صقر غازي 15
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188703 *****002 األصقع مروان 16

201486 *****413 الشوادحي البشير 17

162302 *****307 الدريدي حاتم 18

167266 *****591 بوهاني محمد خليل 19

193189 *****175 لطيف ايمن 20

167139 *****877 بن مبارك جمال 21

122525 *****447 الحفيان محمد 22

88211 *****065 الهمامي رمزي 23

40913 *****925 بن بوجمعة علي 24

113815 *****996 اللواتي علي 25

33012 *****651 الحنبوصي سامي 26

108524 *****973 وهيبة رياض 27

74576 *****460 الباجي أنيس 28

7066 *****974 خمارية فؤاد 29

148615 *****145 الهدار عادل 30

166227 *****142 الهذيلي اشرف 31

72723 *****472 ال?بلي يسري 32

83491 *****035 الهيشري أيوب 33

168295 *****416 اللواتي مراد 34

118178 *****191 دريدي خيرالدين 35

111916 *****546 الحاج صالح نجم الدين 36

47207 *****642 البرهومي رمزي 37

94868 *****264 فرج اهللا أسامة 38

117263 *****235 العائدي بليغ 39

82874 *****765 بن مبروك خليل 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
164935 *****187 الالفي ناجح 1

159882 *****808 المحمدي جمال الدين 2

184781 *****416 سالم محمد أيمن 3

33777 *****227 الصيد سيف الدين 4

30178 *****025 غرينيق محمد 5

77495 *****153 نوار عبد السالم 6

192466 *****198 المليان سامي 7

137000 *****229 يوسفي نزار 8

92663 *****069 ابنحسين سهيل 9

126621 *****908 الرياحي أمين 10

189004 *****665 بن عبد اهللا وضاح 11

45401 *****683 الصحبي جاسر 12

35629 *****815 أحمدي ايهاب 13

178507 *****664 بن شهيبة محمد 14

172085 *****012 المغيربي فراس 15
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21793 *****829 فضولي شوقي 16

128999 *****078 المهذبي محمد بهاء الدين 17

13594 *****521 بللونة سامي 18

106847 *****914 الذوادي يسري 19

151535 *****284 الجربي فارس 20

9092 *****208 الضحاك اسكندر 21

100956 *****588 الحمروني نزار 22

193696 *****411 خليفي حسين 23

20204 *****262 عبيدي وديع 24

171440 *****675 بوبكر مروان 25

32886 *****300 الجد وسيم 26

139145 *****056 بن فالح حمزة 27

72098 *****427 الزيغني لطفي 28

173396 *****747 الشبلي رمزي 29

15362 *****829 الفرجاني يوسف 30

24513 *****643 مكناسي مالك 31

135881 *****424 الحامي ربيع 32

31582 *****537 بن نصر اوس 33

115651 *****042 الجالصي وسيم 34

201718 *****404 بنحسن صدقي 35

35437 *****759 فاكر محمد 36

151275 *****005 بنشربان داود 37

74432 *****765 بن حمودة عاطف 38

183239 *****335 تهامي المولدي 39

149288 *****248 الحمامي شمس الدين 40
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42357 *****167 السعيدي بالل 41

28268 *****238 بن سويسي مالك 42

105080 *****722 قريد احمد 43

165676 *****072 أوصايفي واضي 44

202677 *****611 الزرلي خميس 45

199778 *****299 القني احمد 46

154747 *****894 شنوفي نزار 47

181413 *****403 بوعافية سليم 48

17964 *****298 ورغمي آزر 49

112093 *****861 محمدي وجدي 50

147429 *****290 الفهري عبدالقادر 51

90964 *****577 هب الريح عاطف 52

99013 *****358 يوسف وسيم 53

120745 *****402 باألخضر سمير 54

176782 *****934 دربال نظام الدين 55

99643 *****629 الصالحي عبد الرزاق 56

117974 *****343 النفاتي فوزي 57

137807 *****407 القربصى عبذ الكريم 58

192580 *****519 بنمحمد عبد القادر 59

23161 *****113 القراضي حلمي 60

92309 *****321 عمار البشير 61

96901 *****460 بنرحومة مروان 62

176536 *****537 بنعلي أيمن 63

41104 *****609 بندخيل خليل 64

183876 *****957 الخمير كفاح 65
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115607 *****415 الغربي محمد امين 66

172004 *****591 الماجري يوسف 67

163143 *****669 غرس اهللا محمد 68

88833 *****608 بنعبداهللا سامر 69

9617 *****247 بنفتح اهللا المعز 70

115499 *****548 بنرحومة ايهاب 71

88777 *****127 ماهر ماهر 72

61559 *****525 يحياوي أيمن 73

162826 *****306 الحمروني نضال 74

166116 *****171 الزقرواتي محمد علي 75

1547 *****545 الخفيفي محمد 76

178649 *****231 بنداود محمد علي 77

49137 *****885 يحياوي ايوب 78

168648 *****854 بلغيث زهر الدين 79

164845 *****026 الطرابلسي سامي 80

59251 *****826 الحربي ضياء الدين 81

128521 *****041 بنعلي خالد 82

79571 *****830 الداللي سفيان 83

79654 *****836 الداللي سفيان 83

64909 *****345 بنا الشيخ سامي 83

69573 *****892 الوائلي محرز 84

186827 *****589 بنحسن مهاب 85

89895 *****918 ?لوب علي 86

151327 *****182 الكامل أحمد 87

51385 *****829 دهان غافر 88

43 | 1



11288 *****837 عبد الالوي ايوب 89

93213 *****217 بالشيخ رمزي 90

141829 *****764 المحمدي سالم 91

130259 *****937 كحلون اسامة 92

35960 *****853 العجيلي عاطف 93

11329 *****047 منصور معتز 94

125231 *****421 الساسي ربيع 95

196076 *****059 الصيد محسن 96

156567 *****844 جديدي أمير 97

92717 *****210 البقلوطي حسين 98

95999 *****136 المبروك عمر 99

99331 *****017 العكروت باسم 100

191430 *****558 الزقلي أمين 101

99329 *****164 الحجري الصديق 102

58222 *****167 الطرابلسي محمد غسان 103

75384 *****474 السعفي بالل 104

133439 *****874 زريق حسام 105

41317 *****924 بن حمودة هشام 106

21825 *****014 ر?مون حمزة 107

33828 *****799 الحجري حسام 108

181941 *****704 الشابي أنيس 109

169304 *****029 الطيب زياد 110

169948 *****592 بنعامر عمر 111

127324 *****837 شعبان طالل 112

10655 *****072 بعطوط حسام 113
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194210 *****203 بن رقبة عالء الدين 114

166062 *****260 خي أمين 115

135287 *****680 بنعروة صبري 116

87304 *****513 قاسمي عادل 117

121321 *****059 دعاب ابراهيم 118

33255 *****420 بنعيسى مجدي 119

194935 *****160 سائحي باسم 120

25410 *****406 عبيد زياد 121

190151 *****973 الحامي حسام 122

73286 *****348 زكري محمد 123

57566 *****880 رياحي شكيب 124

4096 *****702 القابسي غازي 125

103286 *****788 الشاوش رضوان 126

88166 *****480 عايش صالح الدين 127

70984 *****181 عرفة األسعد عرفة 128

23578 *****876 جربي محي الدين 129

178145 *****419 الكلبوسي محمد 130

156279 *****360 الفرجا.ني سليم 131

13272 *****384 قصداهللا حسام 132

113044 *****627 بلحاج صالح موفق 133

54733 *****576 الجابري اسكندر 134

48956 *****960 بوليله االسعد 135

56766 *****181 حاجي نبيل 136

59637 *****307 الصغير سيف الدين 137

164503 *****802 بن عثمان احمد 138
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33648 *****531 الطياري بالل 139

28935 *****101 الظاهر رمزي 140
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
134212 *****527 فرح امين 1

109770 *****945 حمدوني بدرالدين 2

56256 *****512 خليفي بدر الدين 3

73485 *****352 علوان كريم 4

47115 *****005 بن حسين كريم 5

69007 *****749 بالضيافي مروان 6

112320 *****758 الشيبوبي تميم 7

138128 *****091 ابراهم مراد 8

24103 *****104 بوزيدي أنور 9

19787 *****575 قعلول وسيم 10

3540 *****925 بن الحاج الصغير زياد 11

5795 *****529 بن الحاج الصغير زياد 11

1222 *****324 بن عثمان احمد 12

27457 *****771 الفرجاوي أيمن 13

161692 *****911 بن عبد اهللا نضال 14
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163503 *****448 بن هنية بسام 15

103781 *****916 القالل مهدي 16

69968 *****045 القلعي سيف الدين 17

123113 *****534 بعزاوي حمدي 18

134958 *****579 التومي ايمن 19

185245 *****527 بوعزيز صالح 20

90222 *****933 الجالصي علي 21

17592 *****794 بنمنصور نصيف 22

139240 *****705 بالليل محمود 23

41401 *****786 داودي فهمي 24

74168 *****792 شوشان ادريس 25

116414 *****132 بوبكر فاروق 26

7161 *****323 الشيحي محمود 27

157241 *****356 ذيبي رضوان 28

162748 *****471 نصر مجدي 29

46040 *****158 الطرابلسي خالد 30

13252 *****607 دبيشي حمزة 31

170162 *****984 سالمي منصف 32

88870 *****052 عزديني المنصف 33

191920 *****440 بن األزرق عبد الباسط 34

119300 *****348 بعزاوي عبدالفتاح 35

203534 *****526 تهيمش غانم 36

67467 *****823 سويلم حمدي 37

84948 *****192 المرايحي إسماعيل 38

201576 *****658 هرابي نجيب 39
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122309 *****078 بوغدير محمد علي 40

144038 *****237 رويس فارس 41

51126 *****158 بن الكحالء أشرف 42

83063 *****702 بن كحالء أنيس 43

25116 *****460 ابن مراد احمد 44

64228 *****482 بن الحاج منصور خالد 45

132260 *****026 علي ماهر 46

190632 *****952 المهذبي حسام الدين 47

74836 *****783 عماري رائد أمين 48

54030 *****581 بوغطاس رامي 49

156448 *****330 بن الصغير منتصر 50

143554 *****100 شورابي صالح 51

198240 *****652 محجوب فخرالدين 52

42683 *****047 بن العوره محمد 53

71285 *****020 بوعرادة بالل 54

20722 *****508 بن حسونة الشاوش سفيان 55

11535 *****871 شبلي رضا 56

98312 *****599 الصولي وائل 57

44166 *****522 خليفي منجي 58

115729 *****243 الخذيري الصحبي 59

194990 *****102 بن الصغير طارق 60

13058 *****357 السالمي وجدي 61

199026 *****915 الغالي عصام 62

128398 *****687 المهذبي محمد 63

136026 *****587 الدعاسي كمال 64
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153229 *****777 عبيد الهادي 65

111592 *****352 ميرة فوزي 66

194099 *****792 الوريمي عامر 67

83616 *****344 البريقي نصرالدين 68

147421 *****091 منصور محمد عزيز 69

21782 *****266 المبروك ياسين 70

101453 *****354 خذيري محمد أمين 71

155521 *****296 فرحات عبد الحكيم 72

35859 *****938 بوكحيلي اسماعيل 73

113552 *****265 االكحل حمدي 74

31795 *****333 المقداد أحمد 75

109888 *****223 بن الفقيه أشرف 76

11855 *****220 صوالحية مروان 77

157417 *****319 البزي شكيب 78

103134 *****691 العرابي حسين 79

86597 *****522 دردوري مهدي 80

79973 *****744 المزوغى الياس 81

109562 *****871 قبادة محمد 82

126944 *****002 شبل اشرف 83

82426 *****512 الشعري مهدي 84

155888 *****528 زلعوطي صابر 85

186968 *****945 باصو أدم 86

141030 *****270 بريك محمد الحبيب 87

58140 *****595 ضيف اهللا اشرف 88

124196 *****839 سالمي حمزة 89
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89135 *****127 العالم كريم 90

125810 *****434 الجبالي مروان 91

130897 *****053 الفقي صالح الدين 92

18289 *****545 الوحيشي وائل 93

164310 *****934 بنعلي محمد أمين 94

177179 *****732 سعيدي محمد 95

2228 *****362 اافورتي احمد 96

168780 *****805 الفرجاني عبد اللطيف 97

68019 *****961 الشاذلي محمود 98

182610 *****142 بن خليفة عالء الدين 99

8412 *****534 اليونسي هاشم 100

178818 *****612 غرسة فهمي 101

135916 *****472 بن قاسم محمد 102

173754 *****770 عبد الصمد سيف 103

130055 *****559 شرميطي طاهر 104

23989 *****852 اليوسفي خليل 105

73177 *****934 الزيدي عمر 106

13982 *****701 حالب طارق 107

31975 *****497 بنمبروك شهاب 108

194976 *****471 كشرودي يوسف 109

108086 *****244 قاسم اكرم 110

81404 *****257 شارني حاتم 111

117756 *****589 فارسي حمزة 112

100171 *****696 الحامدي محمد 113

10080 *****000 عصيدي عقبة 114
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176974 *****911 زواري محمد بن حبيب بن عبد الحميد 115

199661 *****387 السوسي عمر 116

104108 *****303 عطيّة حامد 117

84308 *****035 سليمان أحمد 118

168734 *****862 فرادي محسن 119

113880 *****266 الصلعاني حسام 120

153964 *****560 مفتاح محمد 121

148672 *****885 بكّار ريّان 122

58508 *****943 كوزرو جالل 123

84230 *****193 البرقي سليم 124

157468 *****196 السايب حسام الدين 125

139160 *****976 ابراهم محمد 126

173014 *****732 عبد السالم مهدي 127

101311 *****743 العربي محمد علي 128

66535 *****862 قاسمي محمد الهادي 129

114869 *****426 الهيشري كمال 130

174616 *****971 عتيق عامر 131

135453 *****765 الغضبان مروان 132

81767 *****959 منصوري عاطف 133

171306 *****666 الجالصي محمد ياسين 134

143830 *****663 الضيفلي ماهر 135

142508 *****806 تهيمش أحمد 136

131998 *****507 عليبي عمر 137

130851 *****181 الهذيلي فخر الدين 138

152325 *****209 حراثي محمد 139
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84569 *****543 بن حسن بسام 140
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
54982 *****580 الزمزام فهمي 1

90229 *****676 الزوالي أشرف 2

81824 *****017 زرمديني عبد الباقي 3

123054 *****074 البحري خليفة 4

57116 *****589 غرس اهللا محمد 5

110967 *****747 الشاوش حمدي 6

157548 *****862 العكريمي عبدالعزيز 7

131360 *****937 كمّون حمدي 8

34421 *****716 شويخ فرج 9

168335 *****859 الحاج يوسف باسم 10

80584 *****089 الطوزي حمدي 11

109372 *****375 الدرويش كمال 12

34096 *****885 ابن حمودة قاسم ماجد 13

101884 *****082 طوير محمد صالح 14

198803 *****607 العوني سليم 15
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824 *****046 بن عمر نبيل 16

155637 *****630 بوغطاس حسان 17

18654 *****221 هرقلي حمودة 18

97883 *****682 بن األزرق محمد أمين 19

96405 *****570 طبابي طه 20

36339 *****803 ناجي صالح الدين 21

8163 *****990 المروقي رجب 22

73335 *****771 الغالي عبد الباري 23

104285 *****251 بوبكر منصور 24

196726 *****474 ماني محمد نصير 25

109195 *****511 بن حميدة ريان 26

191025 *****734 بركاهللا محمد أمين 27

40782 *****487 قاسم نضال 28

143084 *****947 بوعبانة حسن 29

71793 *****779 الرجيشى مالك 30

149494 *****336 الشرفي أنس 31

25024 *****336 الشرفي أنس 31

145914 *****353 حمودة فؤاد 32

14518 *****175 فرحات المعتز 33

97025 *****851 الدرويش أحمد 34

145375 *****810 حاج عمر محمد طه 35

178866 *****369 الصخري محمد 36

122544 *****488 الحاجعمر وليد 37

69946 *****624 الفقي محمد علي 38

75731 *****763 الواعر بالل 39
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195187 *****605 الضميد أحمد 40

48644 *****632 بلغيث حسام 41

62234 *****716 بنور عادل 42

43123 *****528 ساسي محمد 43

54617 *****126 الترتي بالل 44

43818 *****727 الزواغي محد علي 45

180323 *****721 بن عبد الرحمان يقين 46

165868 *****675 الذوادي محمد الطاهر 47

10879 *****772 بن سالم أنس 48

172869 *****411 الزياتي زياد 49

105173 *****569 عياد رمزي 50

66108 *****032 الشيخاوي منتصر 51

144247 *****303 عقير سفيان 52

126137 *****798 الميلي أنيس 53

37223 *****352 الرحيم حمودة 54

198179 *****269 بن سالم جوهر 55

186821 *****835 القاتي ماجد 56

80732 *****919 الجربي حسين 57

176052 *****374 تقية هاني 58

104387 *****229 الوحيشي علي 59

31522 *****577 الطبجي حمزة 60

181613 *****743 يوسفي محمد علي 61

79629 *****453 سعيداني أمير 62

133993 *****853 بن حايمة طارق 63

193944 *****111 عوف عبد الهادي 64
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165151 *****270 اابنزرتي محمد وجيه 65

202668 *****637 بوشريط حمدي 66

98810 *****806 السنوسي التيجاني 67

76302 *****430 األعطر عبد الرؤوف 68

181902 *****928 قريسة انيس 69

125029 *****273 شبيل أيمن 70

17600 *****408 مطاط أيمن 71

137195 *****874 بوريقة انيس 72

138586 *****950 حميدة ماهر 73

130130 *****538 زهير ايمن 74

132484 *****608 عرفه عرفه 75

5750 *****702 بيوض محمدعلي 76

91102 *****398 العجمي كمال بن جمعة 77

57494 *****587 البريقي محمد 78

203321 *****652 قعليش حمزة 79

90618 *****764 المصلي وليد 80
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
166745 *****611 بنعمار حاتم 1

198824 *****526 المثناني ماهر 2

151845 *****871 حمودة محمد المولدي 3

157175 *****959 الزواوي هيثم 4

77127 *****781 الجعفوري حمزة 5

189924 *****933 بلقاسم محمد 6

194335 *****828 العشي رياض 7

8401 *****888 خواجة محمد المنتصر 8

60358 *****993 كمون محمد أشرف 9

95476 *****722 بلغائب أمير 10

168619 *****952 قاسم عائدة 11

185945 *****904 غمام عالء الذين 12

21809 *****965 تليلي خالد 13

11063 *****608 شوشان فخرالدين 14

120340 *****354 صويد ربيع 15
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5589 *****576 إبراهيم بسام 16

194231 *****673 النوري محمود 17

200057 *****150 خضر طارق 18

8611 *****817 بلقاسم الطاهر 19

25034 *****042 الحالوي ماجد 20

52623 *****526 بن لطيفة بديع 21

180464 *****747 السافي وسيم 22

162631 *****804 عماره رامي 23

194429 *****830 العا بد بسام 24

137129 *****417 عون محمد 25

43995 *****433 الزواوي ابراهيم 26

173205 *****825 حسين جاسر 27

94766 *****849 القربي المهدي 28

129302 *****092 بن عمار قيس 29

114901 *****109 ضو وسام 30

40602 *****167 غرس اهللا أكرم 31

3513 *****387 خالد إسكندر 32

19791 *****118 محمد نعيم 33

51746 *****052 عبد الحق نصرالدين 34

28435 *****884 بربورة خليل 35

126033 *****080 إبراهيم معز 36

42210 *****168 بن فرج وجدي 37

198757 *****390 خنفوس عبد الرزاق 38

142090 *****410 سبيحة خيرالدين 39

73627 *****536 األعتر حمزة 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
11878 *****318 فارسي يسين 1

19834 *****323 النوري محمد 2

194333 *****717 بنمنصور بالل 3

147856 *****524 عمير مركز 4

180966 *****357 بن حامد نجيب 5

95292 *****504 عباس مهدي 6

193854 *****869 رداوي محسن 7

170320 *****390 الراشدي رياض 8

152466 *****582 الكشو مراد 9

196244 *****034 القلسي وسيم 10

201015 *****369 الحكيم بسام 11

59156 *****978 الحاج طيب نضال 12

132897 *****544 صعدولي ابراهيم 13

160078 *****661 الخودي عبد الحميد 14

106999 *****485 بن محمد محمد 15
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92982 *****429 المعالج محمد نور 16

181732 *****342 بلقاسم يوسف 17

88470 *****494 محمود أحمد 18

77726 *****018 القابسي زبير 19

75919 *****846 زروق ياسين 20

9558 *****917 امبارك محمد أمين 21

178577 *****060 الدردوري شكري 22

190320 *****882 زيدان الحبيب 23

48637 *****445 شوشان خالد 24

191223 *****245 الذيب محمد عبد الواحد 25

62080 *****620 بن خلف اهللا محمد امين 26

1891 *****478 الشايب اسكندر 27

45580 *****631 عمار وسام 28

175749 *****619 بريك محمد 29

106073 *****997 بنرحومة عبد القادر 30

54223 *****396 بنعلي سامي 31

45502 *****404 ابن بوحوسه خالد 32

92358 *****305 المكي فهمي 33

150136 *****022 الشوشان عمر 34

81605 *****396 مرداسي عالء 35

187909 *****142 خذير أنيس 36

91889 *****817 دوزي محمد 37

153837 *****420 اللزاز عبد الحق 38

140516 *****842 موانع فائز 39

102256 *****045 العربي سمير 40
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162793 *****636 حتيوش محمد أمين 41

196936 *****378 بوعزيز ميالد 42

23748 *****475 البار محمد أمين 43

79840 *****698 المشاي سمير 44

200396 *****569 عمري حسام 45

152348 *****790 قاسمي أيمن 46

123127 *****279 الجراية عمر 47

104491 *****892 النعاس حسان 48

31520 *****175 بوسعده سفيان 49

88748 *****062 حمدي إبراهيم 50

106254 *****421 حمدي غازي 51

71469 *****197 بالصحبي عمر 52

195793 *****485 عيساوي عالء 53

45075 *****133 بورقعة منير 54

177456 *****629 مبارك خالد 55

174002 *****899 لبيض محمد 56

127775 *****720 الشيخ أحمد 57

98232 *****432 مبارك شكري 58

153086 *****155 حمدي منير 59

89516 *****626 حمدي مروان 60

42687 *****936 بن احمد المختار 61

65869 *****337 البرني أوسامة 62

133001 *****248 بوزيدي منعم 63

41118 *****768 بنصر رفيق 64

127423 *****463 سويسي أمين 65
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195752 *****546 عيساوي سالم 66

1703 *****384 بن نصير فاخر 67

76591 *****570 نصر وليد 68

175511 *****250 سدرات باسم 69

139060 *****975 الغاوي ياسين 70

103751 *****351 عيساوي حافظ 71

111321 *****870 بن حسن مساعد عبد اللطيف 72

145866 *****941 فرج يسري 73

102578 *****745 التومي عزمي 74

43264 *****859 الطياري محمد 75

82414 *****867 الحاج قاسم إلياس 76

90063 *****372 الغيداوي محمد 77

149714 *****229 ابن عويشة باسط 78

65984 *****586 العقربي حسام 79

110993 *****158 مبروكي صابر 80

131880 *****430 الطريقي أحمد 81

176499 *****318 بنذياب علي 82

3512 *****192 بنعلي نورالدين 83

99328 *****846 بوزيدي صالح 84

110278 *****099 امليك فوزي 85

59455 *****847 كمون حسام 86

200338 *****848 بن خليفة الحبيب 87

199886 *****079 بن عمر رامي 88

58810 *****422 بن عمار مهران 89

196878 *****042 بن العارم حسان 90
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196860 *****751 بن العارم حسان 90

82012 *****303 مليك زياد 91

74703 *****385 الفطناسي كريم 92

162073 *****582 شعبان زيد 93

115200 *****051 بن المبروك نزار 94

163392 *****259 شقير ياسين 95

196318 *****891 هنشيري انيس 96

164367 *****913 البوغديري الطاهر 97

198153 *****938 الحاج محمد طارق 98

65524 *****057 مبارك عادل 99

47860 *****374 رويس أشرف 100

116337 *****945 الطريقي محمد 101

167381 *****231 شلفوح رضا 102

108475 *****336 غنانية عز الدين 103

42259 *****829 بنصر عمر 104

100588 *****995 خليفي عماد بن محمد بن هادي 105

32957 *****918 الحمروني الحمروني 106

160496 *****672 بن مفتاح فراس 107

163256 *****450 منصور زهير 108

20259 *****427 الفارح عمر 109

134789 *****160 هوشاتي شاهين 110

108644 *****385 البحري عادل 111

109411 *****153 صالح سالم 112

15433 *****529 بن عيسى هاني 113

70255 *****560 راشد غسان 114
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124079 *****378 بن سالم محمد 115

157275 *****675 البكوش سليم 116

171782 *****834 اللغماني هشام 117

175290 *****948 الساسي مروان 118

25319 *****040 كركاد أزهار 119

139028 *****604 عقل طارق 120

179808 *****356 حسين اشرف 121

73496 *****634 خماري محمد 122

49505 *****139 نصر سمير 123

172758 *****314 بنشرودة محمد علي 124

78802 *****325 المكني نور 125

121929 *****788 الخليفي محمد منتصر 126

167358 *****079 المرزوقي حازم 126

171350 *****909 الفقي أحمد 127

169950 *****970 الفالح هشام 128

128783 *****214 المشي اسكندر 129

155360 *****184 هديدر أيمن 130

26658 *****518 حسن منصور 131

169513 *****443 الفهري محمد علي 132

143446 *****669 دعيك وسام 133

135191 *****525 بلفقي هشام 134

203611 *****258 الكموني اشرف 135

194567 *****112 األشتر عفيف 136

46727 *****024 الشريف حافظ 137

10251 *****326 العقربي أحمد 138
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113433 *****102 افتيريش لطفي 139

91321 *****931 الطيف سامي 140

159937 *****594 كداشي وسيم 141

126909 *****924 الجمل عبد الستار 142

190007 *****630 بنسعيد سمير 143

93732 *****182 منصور منتصر 144

166618 *****794 ابالة مصطفى 145

95059 *****822 المطيبع عمر 146

127547 *****274 عمارة نبيل 147

11581 *****918 ناصري نعيم 148

172514 *****903 عربون سمير 149

8260 *****338 الصامت عصام 150

55776 *****447 االحمر أظمن 151

161170 *****452 الهريشي سفيان 152

97934 *****321 بنصالح حازم 153

133261 *****729 بن حمد بالل 154

80612 *****944 بنالصادق سفيان 155

136454 *****565 بالخير حسن 156

96573 *****877 بن حليمة محمد 157

94551 *****534 المبروك فتحي 158

32057 *****687 الزوش حمدي 159

81829 *****312 داود رمزي 160

64559 *****586 السعداوي محمد 161

154396 *****463 الزوش أكرم 162

70850 *****366 الشعبوني مروان 163
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8762 *****614 البحري غسان 164

144137 *****653 سليمي سيف الدين 165

148633 *****913 الذيب طارق 166

190925 *****703 برشيش ايمن 167

45807 *****914 النفاتي حمزة 168

30140 *****654 بومالسة محمد 169

42717 *****722 ذياب أمير 170

94281 *****686 الحمدي أحمد 171

48935 *****858 نصر منتصر 172

40341 *****968 تليلي محمد 173

57133 *****568 الذيب جابر 174

44626 *****605 احميدات مالك 175

129367 *****181 حسين حمزة 176

96831 *****463 القحصي المبروك 177

157437 *****414 برق سامي 178

128247 *****793 اوالد الكيالني ربيع 179

97012 *****651 شوشان أمير 180

142498 *****017 بابا حسين 181

193646 *****074 العبيدي سالم 182

131251 *****890 لطيف علي 183

170246 *****916 حمد عبد القادر 184

140089 *****522 الشفاري جمال 184

194223 *****510 الشيباني حمزه 185

152623 *****333 شبيل طاهر امين 186

100619 *****157 الحاج نصر فيصل 187
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60019 *****788 الغالم خليل 188

115352 *****713 هرابي حسان 189

133753 *****809 علي ثامر 190

72430 *****743 القرقوري سيف الدين 191

127520 *****550 الباي بسام 192

193197 *****644 بلمبروك عفيف 193

52045 *****058 الحاج سعيد أمير 194

185855 *****340 غريبي فتحي 195

71352 *****347 داود الهادي 196

85150 *****297 التريكي حمدي 197

192782 *****442 الدامي احمد 198

102843 *****267 بوزيان نزار 199

160652 *****113 العيادي أحمد 200
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
125580 *****227 الحمدي محمّد أمين 1

92405 *****911 الشريف عبد الوهاب 2

201117 *****890 شامخي محمد 3

151693 *****733 عيساوي قيس 4

198674 *****970 حمزاوي هيثم 5

190318 *****251 بن فرحات خليفة 6

144430 *****334 الزايري أمين 7

135707 *****424 السالمي خبيب 8

109643 *****282 الحاجي كمال الحاجي 9

151286 *****994 بلخيرية وليد 10

175517 *****047 شريقي محمد 11

190704 *****122 شريقي سمير 12

160131 *****336 سقة فتحي 13

83371 *****449 الميغري باسم 14

116532 *****936 فرحاني ناجي 15
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88742 *****149 اليحياوي هشام 16

86966 *****194 عطي سهيل 17

64375 *****719 اللجمي أمين 18

71973 *****225 الشريف عثمان 19

69515 *****477 مستيري عالء الدين 20

130177 *****004 زايري أيمن 21

116862 *****562 تيوه هيثم 22

165268 *****633 صالحي فوزي 23

156550 *****565 عنان وائل 24

164333 *****484 حراثي جاسر 25

35643 *****514 سبوعي سهيل 26

188983 *****050 الحامدي جالل 27

133610 *****205 مصباحي محمد وضاح 28

115562 *****571 عماري مروان 29

174681 *****459 العماري ياسين 30

84754 *****311 سالمي جهاد 31

159561 *****748 ثابتي محمود 32

72097 *****847 جملي وسيم 33

180350 *****214 شامخي طارق 34

130671 *****426 العبيدي حمزة 35

196832 *****151 عكرمي محمد 36

92748 *****783 سالمي عصام 37

42453 *****856 الهمامي طاهر 38

127275 *****275 خلفاوي لطفي 39

170644 *****589 رمضاني سيف الدين 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
181475 *****233 رحيمي مهاب 1

192797 *****834 حيزي عصام 2

58447 *****084 الميساوي هاجر 3

150734 *****170 الرابحي عبد العزيز 4

134138 *****076 حاجي محمد الزين 5

88518 *****720 برطولي وليد 6

6926 *****595 بنمحمد رابح 7

18913 *****152 عصيدي عبد األول 8

44943 *****737 غرسلي عدنان 9

134683 *****161 دقاشي محمدسليم 10

101989 *****428 حمدي زهر الدين 11

203329 *****540 بوغديري أشرف 12

132874 *****106 مشلي سمير 13

169998 *****191 قاسمي عبد القادر 14

39857 *****147 عوري المكي 15
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99463 *****857 خليفي عبد القادر 16

87155 *****274 الراشدي سفيان 17

54340 *****115 صالحي علي 18

170266 *****902 التوتي محمد 19

110503 *****833 جباري هشام 20

16667 *****009 شعباني ياسين 21

98512 *****671 الزديري وجدي 22

90623 *****396 روافي محسن 23

180440 *****496 هيشري طه 24

68282 *****246 عماني جالل 25

146172 *****418 دريهمي بالل 26

172014 *****395 قسومي حفيظ 27

163245 *****551 الربيعي ايمن 28

136877 *****327 حسني محمد وجيه 29

135260 *****625 حقي منذر 30

141542 *****028 برهومي احمد 31

116591 *****239 محمدي عنتر 32

87342 *****101 المرازقي شكري 33

84924 *****386 قدواري حمزة 34

72349 *****537 بضايفي عادل 35

77890 *****807 مباركي لطيف 36

58345 *****507 البوحولي خليل 37

26581 *****183 زائدي زهير 38

13657 *****312 دباوي رؤوف 39

147785 *****487 الداودي فيصل 40
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76267 *****531 مرواني نور الدين 41

192761 *****250 مرواني كمال 42

174561 *****559 حقي رضا 43

140424 *****895 الكرومي رابح 44

53459 *****388 رطيبى عمر 45

171808 *****338 شعباني وحيذ 46

53278 *****801 زارعي كمال 47

86315 *****664 الكرتلي ناجي 48

127951 *****945 السمعلي تقي الدين 49

148616 *****225 دلهومي أشرف 50

86052 *****233 مالئكي محمد الطاهر 51

122650 *****843 نصري بالل 52

180576 *****878 التواتي رضا 53

150087 *****806 حسني هشام 54

179655 *****049 الحاجي ايمن 55

175486 *****256 حمري بالل 56

93978 *****038 رقايقي بالل 57

202793 *****767 الدربالي عصام الدين 58

159054 *****950 الخضراوي ماهر 59

102136 *****389 الذوادي الكامل 60

175635 *****635 جدلي رشيد 61

195533 *****053 يحياوي بالل 62

180351 *****799 رابحي ياسين 63

75546 *****854 دلهومي جلول 64

36526 *****980 مباركي نبيل 65
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141642 *****164 نصري الحبيب 66

74880 *****490 قاسمي نورالدين 67

88623 *****640 برطولي بدر الدين 68

166964 *****819 برهومي صالح الدين 69

108726 *****371 التوتي عدنان 70

157732 *****743 السعسوقي علي رضا 71

195142 *****090 عاشوري فيصل 72

180397 *****057 حليمي باسم 73

150237 *****584 ميساوي اونيس 74

184405 *****668 الربيعي عادل 75

194927 *****364 القاسمي لطفي 76

36185 *****131 علوي نور الدين 77

44609 *****294 عماري أيمن 78

202601 *****974 الشرادي أماني 79

108163 *****263 وسالتي محمد خليل 80

115048 *****652 نداري تقي الدين 81

16213 *****822 رحيمي عادل 82

98931 *****574 مدايني بالل 83

153502 *****749 حمزاوي باسم 84

60324 *****482 الميساوي جهاد 85

18199 *****333 بوعالقي منذر 86

175529 *****040 عباسي محمد نور 87

85425 *****198 شرقي محمد الطاهر 88

111846 *****761 حقي وسيم 89

70195 *****772 رطيبي أحمد حلمي 90
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85878 *****845 جخلوطي بسام 91

87416 *****157 نصرلي سعيد 92

89348 *****625 غضباني خالد 93

126220 *****062 نصري أشرف 94

172368 *****207 حنديري فؤاد 95

50429 *****382 فارح انيس 96

65586 *****265 حمدي محمد الهادي 97

11508 *****455 الخلفي وسيم 98

185041 *****370 فايزي عالء 99

131437 *****279 سائحي أنيس 100

96152 *****695 سهيلي ادريس 101

141065 *****342 الذيبي محمد 102

170149 *****120 مرايحي عالء 103

126127 *****992 كرتلي امين 104

153236 *****010 قاسمي أسامة 105

71475 *****988 نجالوي حمزة 106

140681 *****977 قاهري منتصر 107

130333 *****516 حمداني نضال 108

150745 *****084 حقي فؤاد 109

76102 *****106 الشابي أحمد 110

190863 *****854 سعذاوي محمد المنجي 111

179990 *****085 حقي بالل 112

93084 *****517 بنبريكة سمير 113

161076 *****748 بن خليفة منذر 114

62367 *****659 حقي مالك 115
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120546 *****493 فرشيشي اسامة 116

24707 *****881 معامري أمير 117

128669 *****661 بوسروال مهدي 118

184179 *****717 حقي معز 119

62477 *****244 حسني ثابت 120
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
37048 *****654 عبيدي محمد الفاضل 1

203357 *****658 عبيدي صالح 2

53058 *****917 زعبوطي بلقاسم 3

133134 *****419 مراد وليد 4

152379 *****670 موساوي وليد 5

17648 *****653 التباسي زياد 6

50311 *****392 برهومي سفيان 7

186989 *****779 غومة رمزي 8

9594 *****134 بوزيان ياسين 9

171849 *****404 بوعالق رضوان 10

175148 *****955 بوساحة حمزة 11

108327 *****167 علي زهير 12

120154 *****233 سودان فتحي 13

64168 *****815 بوزيان عمارة 14

151612 *****278 الضاوي موفق 15
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128694 *****765 ساعي علي 16

127296 *****165 فضيلي نائل 17

108469 *****956 جفّال أمير 18

35135 *****222 عافي ابراهيم 19

17602 *****186 البعير أيمن 20

28027 *****700 نصيب محمد 21

179293 *****470 عياد قيس 22

151748 *****968 بنعبداهللا محمد 23

86608 *****232 الخليل بالل 24

156590 *****263 مزيان مروى 25

69993 *****693 عثمان طه 26

5146 *****675 فجراوي محمد 27

150304 *****945 مبروكي حكيم 28

100777 *****624 بخيري هشام 29

195755 *****454 طبابي صالح 30

18861 *****221 اليعقوبي حباب 31

160817 *****340 الذيب هيكل 32

19980 *****754 عطيه أسامه 33

76506 *****585 حيدوري حسام 34

195876 *****210 االخضر هيكل 35

157403 *****523 كرو أسامة 36

53908 *****631 صالح سيف الدين 37

177673 *****285 راشد الحوسين 38

175444 *****342 مسعي كريم 39

183014 *****387 سواري نصر الدين 40
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93162 *****583 الوندي بسام 41

40060 *****875 رحيلي رضوان 42

141091 *****196 نصيب فتحي 43

84833 *****869 مبروك امين 44

106877 *****548 بويحي محمد 45

87628 *****257 سالم محمد 46

62543 *****370 نفطي رشاد 47

180974 *****285 شرطاني أمير 48

131253 *****723 زيد امان اهللا 49

187322 *****090 سهيله محمد 50

72772 *****799 بوصالح كمال 51

195148 *****252 بنعماره أيمن 52

149929 *****966 حامد وسام 53

173607 *****854 الحاج احمد شعبان 54

48202 *****316 مسعود أحمد 55

89623 *****640 عماري محمد 56

163090 *****264 هالل فهمي 57

132405 *****304 االجنف زياد 58

196060 *****020 عبيدي علي 59

169062 *****453 عبد اهللا محمد 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
38630 *****093 تليلي سعد 1

199927 *****628 مشي رمزي 2

87805 *****989 زايدي طارق 3

134707 *****945 حسناوي كمال 4

192331 *****386 ساكري وليد 5

24780 *****457 كداشى سالم 6

182848 *****649 حامدي عبدالباقي 7

11533 *****846 زريبي الهادي 8

58954 *****194 خليفي محمد األمين 9

30626 *****485 خبابي غيث 10

118076 *****026 ساكري مازن 11

17198 *****837 قسومي الصديق 12

98981 *****368 لحفاوي أحمد 13

123051 *****660 حسناوي مهند 14

187453 *****975 حامدي أسامة 15
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90051 *****027 نصيبي محمد العوني 16

53032 *****187 مباركي عالءالدين 17

69048 *****751 نائلي وائل 18

102076 *****500 دواحي نضال 19

166685 *****721 طواهرية عادل 20
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
88749 *****018 العرابي هيكل 1

56041 *****127 المباركي رامي 2

23635 *****115 حضري وجدي 3

139603 *****591 بنعبد اهللا سامي 4

102270 *****080 الجريدي عرفات 5

159807 *****614 عقاب ايمن 6

87928 *****706 غزال طارق 7

99244 *****838 بلحسن جوهر 8

91560 *****659 بنمسعود احمد 9

154250 *****217 خليل الطيب 10

47434 *****406 نصر أمين 11

127462 *****692 بوعزيز محمد 12

100122 *****238 حرشاني خالد 13

121879 *****561 عزديني علي 14

71421 *****694 األمايسة عبدالعاطي 15

82 | 1



12308 *****635 رمضان مجدي 16

170417 *****854 محمدي الطيب 17

154598 *****797 فرحات مازن 18

159818 *****860 بكيرة راشد 19

58569 *****102 زاوي شاكر 20

89936 *****136 عثماني هيثم 21

203598 *****178 بلعيد بشير 22

8480 *****489 الخازن خالد 23

147366 *****003 حفصي رائد 24

136872 *****259 النخلي غيث 25

106575 *****642 بيضاني ثابت 26

46240 *****842 طبابي فراس 27

115042 *****757 زهواني ادريس 28

39912 *****202 احمدي عبد المجيد 29

56971 *****034 طرادي نزيه 30

39310 *****891 العبيدي محمد 31

89440 *****526 حنيشي ماهر 32

131003 *****838 الزبيدي حبير 33

88414 *****673 زهواني اسامة 34

113066 *****505 بنبلقاسم محمد 35

148952 *****272 رحيلي محمد 36

193090 *****462 الشايب سفيان 37

199519 *****277 خليفي صالح المكي خليفي 38

29945 *****160 الزقاري طارق 39

42370 *****752 عمري محمد 40
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137298 *****335 عثماني محمد 41

153822 *****966 القادري عاطف 42

65583 *****638 البراح يوسف البراح 43

144302 *****158 الجيالني الفاضل 44

81136 *****403 مليك محمد امين 45

145014 *****468 المباركي عماد 46

111700 *****103 سوده بلقاسم 47

24219 *****397 بحري وليد 48

133770 *****819 جموعي ناجح 49

57840 *****942 الحضري محمد الهادي 50

134125 *****437 الدقني مخلص 51

128095 *****376 سعيد بالل 52

84737 *****557 بوعالق سمير 53

194948 *****229 البكوش ميلود 54

93895 *****442 بلحسن محمد السعيد 55

108158 *****022 بوشقراوي عمر 56

55161 *****422 بنحمادي الوليد 57

129726 *****005 الحناشي محمد العروسي 58

110222 *****980 مماشه مجدي 59

5572 *****295 خليفي احمد 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
94180 *****420 مرابط أيمن 1

172901 *****266 ثابت عبدالستار 2

34587 *****196 خضري محمد علي 3

41026 *****927 درمك أنيس 4

178375 *****365 الذيب الهادي 5

153821 *****776 نجيمة سامي 6

48299 *****598 كريّم إلياس 7

3735 *****109 قاسمي خليل 8

178535 *****859 عبدالرحمان شوقي 9

105421 *****623 زروق جوالن 10

183044 *****316 بنمنصور فاخر 11

189990 *****960 األسود باسم 12

106150 *****052 النفوسي أحمد 13

196980 *****052 باجي سفيان 14

143322 *****800 مكاري فوزي 15
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134882 *****898 عبد الرحمان سامي 16

154986 *****223 الغرائري لطفي 17

180414 *****858 بنزايد ربيع 18

76962 *****824 شلبي محمد 19

75293 *****186 فوني شعيب 20

40389 *****837 غريسي غسان 21

49812 *****736 الحبيب محمد طه 22

67578 *****896 زعاترة حمزة 23

1500 *****337 راشد شكري 24

20809 *****361 الوحيشي محمد عبد المجيد 25

118772 *****432 عطية اهللا محمد اشرف 26

83237 *****166 كيال عبدالقادر 27

138064 *****947 شقرة شهاب 28

1814 *****043 العايب جوهر 29

166055 *****044 حتيره أحمد 30

177923 *****737 شلبي فيصل 31

95407 *****234 فرحاتي أنور 32

70122 *****656 ثليبي ابراهيم 33

164420 *****402 خليفي صالح الدين 34

8504 *****409 بن احمد محمد 35

114853 *****046 مليك وسيم 36

203461 *****586 الزعبي سالم 37

72007 *****530 وحيشي فيصل 38

121039 *****875 العريفي خالد 39

107346 *****679 حموده بوبكر 40
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76936 *****815 زوايدي ايمن 41

96840 *****201 ذهيبي وجدي 42

149849 *****491 حديدان سامي 43

67169 *****269 بناحمد عبد الحميد 44

146999 *****363 الصويعي احسن 45

23393 *****883 عمرّي محمد الحبيب 46

33933 *****991 رضواني أشرف 47

151102 *****447 الشناوي سمير 48

181211 *****857 غندري ماهر 49

114301 *****961 خريجي عبد الرزاق 50

175923 *****588 بشري سليم 51

195927 *****653 مبارك فارس 52

14566 *****559 بوعزيز وائل 53

171896 *****392 لشهب مهدي 54

154944 *****403 حديدان انيس 55

43139 *****411 بنرمضان يوسف 56

42871 *****411 بنرمضان يوسف 56

119568 *****701 قويدر عباس 57

2469 *****796 العسكري نبيل 58

55676 *****637 غودي يوسف 59

50292 *****664 جمني أكرم 60

169181 *****276 بوجمعه ضوي 61

136977 *****320 بوبكر بوبكر 62

22780 *****516 بنعزيز محمد 63

145650 *****962 القدري محمد الطاهر 64
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143203 *****934 ضيف اهللا أيمن 65

44635 *****237 األطرش عصام 66

27610 *****390 سعدة حمزة 67

71462 *****493 كعيبه محمد علي 68

164363 *****474 طبوشة نورالدين 69

192563 *****681 نايلي ضو 70

61455 *****448 جمني عبد الرحمان 71

70575 *****433 مناصري بوبكر 72

79527 *****981 يحياوي فيصل 73

86866 *****946 تراب منصر 74

148702 *****186 خريجي بشير 75

193486 *****478 نائلي محمد 76

109920 *****408 جماعي لطفي 77

176171 *****947 عدواني أسامة 78

79149 *****288 القماطي عاطف 79

201345 *****306 مشري صابر 80

88 | 1



قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
77524 *****690 بنيحي احميدة 1

172266 *****196 بلطيف هشام 2

161944 *****505 أبو النصر الطيب 3

118357 *****053 مرزوقي بسام 4

81027 *****994 بنفرج الطاهر 5

177029 *****253 بنعبدالملك معين 6

109401 *****846 بنرمضان علي 7

87748 *****242 الشهباني أبو لبابة 8

99216 *****570 بنحمد سامح 9

87601 *****036 التواتي محمد علي 10

161240 *****545 الدرمولي غسان 11

57140 *****952 بدة سعيد 12

78177 *****140 بن عون جاسر 13

76563 *****292 بنعبد القادر حكيم 14

158713 *****311 بننصر رامي 15
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121214 *****239 الحلفاوي ثامر 16

124034 *****870 المغزاوي حمزة المغزاوي 17

149143 *****674 الفقيه موسى 18

165765 *****035 بنعبد اهللا مروان 19

28372 *****091 عمار حيدر 20

89243 *****753 قدورة محسن 21

54450 *****997 لسود ابراهيم 22

134518 *****047 مصدق مهند 23

9169 *****688 بن المبروك فداء 24

122870 *****063 التواتي أحمد 25

123347 *****763 بنبوبكر محمد 26

88692 *****909 بوخريص وليد 27

42102 *****371 بنعبد اهللا الهادي 28

31756 *****675 الصغير نجيب 29

64041 *****746 ?ريرة العيد 30

28462 *****932 البازمي باسم 31

26601 *****591 بن سالم سمير 32

156431 *****129 سعيد بن سالم سعيد بن سالم 33

99675 *****881 الخالدي فادي 34

7710 *****401 محروق منير 35

137662 *****013 بوقنة رضا 36

72329 *****016 بنعبداهللا محمد 37

27266 *****803 عبيد وديع 38

86167 *****249 العويني غازي 39

169628 *****090 عيسى محمد الصغير 40
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154186 *****621 فريجة اشرف 41

43447 *****417 بن بلقاسم بلقاسم 42

141516 *****996 المحمودي بلقاسم 43

157935 *****856 بنعبدالعزيز عبدالعزيز 44

73673 *****348 احميدان خالد 45

199594 *****090 كركورة عمر 46

101387 *****204 الطويل توفيق 47

122660 *****746 طبال فرح 48

142556 *****997 بنصر عبدالقادر 49

148739 *****494 بن عماره شوقي 50

188506 *****457 شريف محمد 51

141570 *****399 جابر عبيدة 52

81941 *****538 بنعلي البشير 53

9144 *****706 بنعبداهللا بلقاسم 54

175627 *****152 دراويل مالك 55

100448 *****269 بن عبداهللا حمد 56

87054 *****589 بالهادف ضيف اهللا 57

68557 *****654 العليوي عمارة 58

190775 *****826 بنمبروك عمر 59

139571 *****597 بنرجب اسماعيل 60

193473 *****295 الحشاني الطيب 61

138760 *****095 شعيرة هيثم 62

157049 *****143 شباح محمد وسيم 63

111227 *****564 العجيمي محمد علي 64

148301 *****587 سعود معتز 65

91 | 1



86541 *****818 الشوشان نسيم 66

76287 *****477 كرداوي نصر 67

161182 *****101 بنعمارة فيصل 68

156474 *****980 الصحراوي عصام 69

111597 *****339 الكعوبي منذر 70

147765 *****927 بنفرج وسيم 71

104001 *****420 حسين صفوان 72

102200 *****644 بن الطاهر حازم 73

123532 *****813 بن سالم غسان 74

146446 *****032 بن بلقاسم باسم 75

77161 *****375 بنعبد اهللا وسام 76

48121 *****754 بن منصور حمدي 77

156764 *****752 بلعيد سفيان 78

112213 *****444 المغزاوي ابراهيم 79

100540 *****447 بنبلقاسم ايهاب 80

92 | 1



قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
100211 *****471 مارس عز الدين 1

84242 *****335 بالرشاش مختار 2

45404 *****876 منيفي ناجح 3

90477 *****334 دلش بدر الدين 4

160047 *****475 زايدي مروان 5

8146 *****943 العطوي جعفر 6

150264 *****812 ضيف اهللا محمد 7

30543 *****118 الرجيلي فرحات 8

192897 *****657 الحداد كمال 9

170363 *****157 بن خالد وسيم 10

156561 *****604 البرقي عادل 11

95669 *****019 بنحسن نورالدين 12

193145 *****359 ربعي جمال 13

159962 *****996 بونفضة صالح 14

8660 *****823 بالحاج يحي أكرم 15
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40506 *****574 الجليطي امين 16

81872 *****203 عدواني ياسين 17

166536 *****076 الرقاد محمود 18

102856 *****702 بحرون كريم 19

118951 *****103 وهابي حمزة 20

89343 *****949 الثابت الطاهر 21

75770 *****119 المالك نعيم 22

163508 *****174 الجراي لسعد 23

158366 *****336 الساكت منير 24

54972 *****476 منجي حمزة 25

44204 *****879 األنور محمد الطيب بن محمد العربي األنور 26

80482 *****580 سويسي حمزة 27

186779 *****379 العدواني طارق 28

149560 *****683 القطوفي خالد 29

180353 *****066 معاوية سعيد 30

162705 *****556 الجراي لطيفي 31

129284 *****291 المنصوري مفتاح 32

25052 *****687 بن يحي معز 33

116172 *****361 بوزيري وليد 34

119068 *****643 النجار زكريا 35

189515 *****068 المخ محمد 36

166689 *****485 الرقي فتحي 37

199557 *****224 العريض جمال 38

40973 *****853 الجزيري فراس 39

163373 *****607 صلموك فراس 40
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164950 *****848 يسيري أسامة 41

10434 *****399 بوعظلة مالك 42

135326 *****754 الالفي عادل 43

28734 *****793 الشويخي عباس 44

145472 *****205 محجوبي حازم 45

127881 *****172 مانيطة وسام 46

38104 *****039 بن ذياب أمين 47

150781 *****252 بوزنيف مروان 48

57905 *****697 ميلود أمين 49

133049 *****047 عون رياض 50

183840 *****195 حفضاوي سوسن 51

38469 *****601 لفيطح عبدالرحمان 52

76671 *****190 الزحراز حاتم 53

127906 *****319 الحرابي عبد الحكيم 54

33356 *****233 القالع مطاع 55

7892 *****769 وريمي أحمد سيف الدين 56

34384 *****989 بوعبيد اشرف 57

158070 *****607 العباسي مروان 58

10978 *****122 األعراف فوزي 59

118556 *****405 زقروبة حمزة 60

184989 *****792 سكرافي عبدالجليل 61

109292 *****012 المالك نور الدين 62

28175 *****933 السكرافي أمين 63

110105 *****474 مارس شكري 64

169986 *****953 لسود سامر 65
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10013 *****473 فارس محمد 66

24239 *****387 المزداري فادي 67

28717 *****281 مديهين سليم 68

151875 *****179 بالضياف محمد علي 69

139953 *****667 بن طاهر سعيد 70

35352 *****845 حمداوي سمير 71

198183 *****026 المرعوب أسامة 72

34235 *****477 الدايمي عدنان 73

167638 *****409 السعيدي سفيان 74

196529 *****221 بوهالة محمود 75

94928 *****841 كراب يوسف 76

191139 *****203 بوزنيف فؤاد 77

106479 *****771 حالب سليم 78

119553 *****575 الشعافي وائل 79

25083 *****776 بوزغاية نجيب 80

84829 *****245 سكرافي صالح 81

59646 *****669 حسين احمد 82

27191 *****636 بوشامية سعدالدين 83

49072 *****643 عبيشو فاطمة 84

25731 *****001 عطوي عبدالرحيم 85

105762 *****354 بوكلش سالم 86

8395 *****458 المحضي محمد 87

123175 *****975 جاباهللا معاذ 88

129633 *****605 شائب عينه وسام 89

80875 *****018 الزر?ي سهيل 90
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40794 *****820 الفناني حازم 91

159170 *****782 النجار معز 92

180045 *****867 السياري بسام 93

165647 *****963 بوقربة خالد 94

183274 *****438 قريبع عماد 95

167954 *****085 الفقيه خالد 96

56282 *****419 خليفي سفيان 97

36766 *****252 الجريء مراد 98

30648 *****290 غانم الشهباني اسامة 99

136668 *****660 عرفي رفيق 100
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
159408 *****904 عبد القادر محمد 1

981 *****110 العايب الحسين 2

168151 *****378 كريسعان أيمن 3

61337 *****033 الحمدي محمد 4

178068 *****576 الوذاني عبد المنعم 5

108520 *****635 الحمداوي الهادي 6

161368 *****942 Mohamed Noureddine الدين نور محمد 7

186382 *****181 بنعطية يامن 8

175350 *****354 البوبكري توفيق 9

164062 *****673 عبازة هشام 10

98195 *****884 الوسار احمد 11

84333 *****645 العائب حسام الدين 12

146546 *****494 بوذراع غسان 13

135099 *****249 علجان جوهر 14

79789 *****792 شنينة ابراهيم 15
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148809 *****498 الغندور محمد منور 16

154341 *****624 صندل حمزة 17

8501 *****571 بوزرارة عمران 18

127657 *****013 التيس وليد 19

183092 *****310 نفيص عبد الرحمان 20

134174 *****469 معتوق قيس 21

128173 *****045 العلوي محمد 22

163279 *****273 اليتيم مصطفى 23

65568 *****654 غرب محمد 24

123989 *****555 بن ساسي حسين 25

87922 *****758 العلوي مبروك 26

129820 *****711 رداوي عمران 27

134755 *****153 التايب علي 28

41867 *****155 اللفات كريم 29

13913 *****987 الخنجاري عبد الرحمان 30

198158 *****567 مصطفى مقداد 31

69555 *****981 اليتيم سامي 32

34161 *****202 قاشيطة خالد 33

128933 *****204 العماري محمد 34

105295 *****911 الجليدي المنجي 35

165474 *****679 البراك محرز 36

91933 *****442 بنقايد خالد 37

74288 *****067 بنضو الطاهر 38

192303 *****737 الشبلي بالل 39

119588 *****036 بن صميده منير 40
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53874 *****801 باللهيبة فؤاد 41

201464 *****289 قمار أسماء 42

172843 *****201 المحرم مراد 43

177713 *****867 لحمر الفتحي 44

111556 *****467 لسود خالد 45

115717 *****132 لجدل علي 46

194344 *****326 العلوي وليد 47

175212 *****815 الفريد أبي بكر 48

12956 *****316 التزغدانتي غسان 49

101970 *****544 بريني أنيس 50

162383 *****570 الحناشي عاطف 51

148879 *****065 الغندور علي 52

51162 *****058 البشير عبدالكريم 53

54209 *****028 صعنون مالك 54

103262 *****591 الغزال محمد 55

184172 *****710 بوظهير صابر 56

71405 *****401 العيادي مبروك 57

16887 *****951 الدبابي معاذ 58

184271 *****816 حيتانة هيثم 58

88735 *****487 الصفيفير عبد اهللا 59

201965 *****937 السقاي فرحات 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
36341 *****629 زرعي أيوب 1

165642 *****610 حمروني آدم 2

19731 *****314 مراد خالد 3

112171 *****395 بالعيد محمد فوزي 4

127969 *****931 اينوبلي حازم 5

41726 *****165 نعيمي أسامة 6

127278 *****369 عبروقي إيهاب 7

88335 *****655 ورغي صدقي 8

185713 *****491 وايلي فارس 9

149005 *****768 دربالي يحي 10

164501 *****220 جباري أنيس 11

141465 *****213 مسعودي حمزة 12

139727 *****319 بوشويشة راشد 13

153820 *****782 الجبالي ابراهيم 14

99354 *****356 المقري محمد 15
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40915 *****743 فضالوي بسام 16

51414 *****102 عياري عبدالجليل 17

94384 *****660 ناصر وسام 18

147271 *****310 العلياني إلياس 19

149990 *****907 البوغانمي وليد 20

162938 *****088 شليحي أحمد 21

145659 *****247 سعبدي أمير 22

193948 *****754 يحياوي حسان 23

172188 *****971 بخوش البشير 24

174338 *****845 الشارني مريم 25

32540 *****046 مرزوقي حسان 26

87673 *****059 كالعي عاطف 27

125201 *****365 نصراوى حمزة 28

38272 *****663 ثابتي عمر 29

134560 *****366 ضبائبي أنيس 30

76310 *****070 بنحميدة عقبة 31

75306 *****708 الجريدي محمد 32

41536 *****424 marzougui كريم 33

178763 *****640 حركاتي عقبة 34

41439 *****091 فضلي إيهاب 35

94088 *****828 الهوامي عبد القادر 36

133230 *****077 بن نصيب عبد الخالق 37

14055 *****763 بنعلي زكريا 38

190707 *****700 دريدي شمس الدين 39

85346 *****307 شعبوني يحي 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
11518 *****468 حباشي مروان 1

161238 *****846 النفزي مروان 2

24631 *****557 العوادي محمد 3

149584 *****247 بهري فراس 4

173173 *****106 رازقي صبري 5

151538 *****302 الطرابلسي أيمن 6

193794 *****074 العزعوزي عمر 7

93459 *****268 ورهاني منتصر 8

110390 *****658 الغزي عربية 9

194318 *****896 الصولي سيف الدين 10

183477 *****942 المديني محمد صابر 11

180387 *****810 الماكني محمد أمين 12

111373 *****054 ماكني بسام 13

167719 *****012 الماطوسي رامي 14

133582 *****156 طوجاني خالد 15
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181180 *****527 الكثيري أنيس 16

113406 *****087 الدريدي نصير 17

110618 *****872 علوي وحيد 18

111237 *****987 الكوكي محمد حسني 19

102689 *****090 سالمى وحيد 20

161923 *****240 رمضاني سامي 21

38413 *****265 جمازي محمد 22

90191 *****921 السعيدي حمدي 23

126581 *****908 الشابي بشير 24

169458 *****276 الفرجاني هيكل 25

92477 *****792 المغراوي حمدي 26

143661 *****479 بوعلي ماهر 27

184366 *****378 الكوكي عز الدين 28

37321 *****201 الدالي إلياس 29

169034 *****083 الصولي محمد 30

162071 *****463 رمضاني رمزي 31

126385 *****615 النصري ناصر 32

83703 *****396 الطبوبي محمد امين 33

161589 *****438 خالدي حسان 34

166147 *****112 القرامى مروان 35

156853 *****757 النصري علي 36

163569 *****706 الوشتاتي كمال 37

72332 *****683 شقراوي المعز 38

51868 *****954 النفزي محمد أمين 39

179927 *****442 العلوي سيف 40
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35612 *****551 الرّاجحي إيهاب 41

162459 *****613 الطبوبي محمد ادريس 42

53155 *****885 الماجري واثق 43

18334 *****275 الحوالي وائل 44

130039 *****872 الحمروني عبد الجليل 45

169216 *****090 ماكني سامر 46

8094 *****609 توجاني نضال 47

99641 *****120 الرمضاني عبد الستار 48

138246 *****505 الرديفي سليم 49

131536 *****135 الهرمي محمد أسامة 50

93898 *****520 المرداسي أيمن 51

83452 *****176 الخضراوي مروان 52

76289 *****221 سالمي أ حمد 53

45488 *****728 الدريدي جمال 54

129230 *****882 المالكي حمزة 55

79277 *****399 باباي محمدهيثم 56

151749 *****703 سدوري هيثم 57

96229 *****285 الخلوي محمد امين 58

156799 *****043 الجبالي غيث 59

161841 *****600 السالمي أسامة 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
202899 *****677 الوسالتي رياض 1

156884 *****982 المحجوبي انيس 2

66391 *****225 توايتي فوزي 3

15180 *****682 ستيتي نذير 4

108918 *****400 العبيدي عمر 5

110808 *****898 ابيضي يسري 6

156621 *****071 التونسي فادي 7

102012 *****494 قاسمي ريان 8

91282 *****775 طرخاني جمال 8

88154 *****845 العثيمني فتحي 9

30625 *****028 معروفي محمد 10

99883 *****898 حناشي ايمن 11

56744 *****642 العبيدي نوفل 12

32163 *****635 عثامنية محرزية 13

185521 *****563 تريكي اسكندر 14
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142141 *****823 رزقي محرز 15

132107 *****518 غزواني ربيع 16

156175 *****702 هرمي غسان 17

25753 *****051 مرواني عمر 18

185531 *****385 خريصي بسام 19

112593 *****226 علوي توفيق 20

130770 *****346 سلطاني أكرم 21

113763 *****364 غزواني مروان 22

37069 *****015 الخزري منتصر 23

97547 *****836 المعروفي مطيع 24

80190 *****436 قادري عامر 25

185208 *****243 الستيتي قيس 26

114931 *****821 جويني سليم 27

172411 *****214 فزعي بالل 28

174463 *****070 زيتوني وجدان 29

27763 *****549 مازني هيكل 30

181696 *****418 خميري جمال 31

33135 *****045 هميسي محمد 32

85983 *****736 حولي هبيكل 33

76819 *****240 علوي أحمد 34

173312 *****107 عساكري اسامة 35

170462 *****282 غزواني محمد أمين 36

42016 *****153 صكوحي هيثم 37

168243 *****890 فزاني ياسين 38

93187 *****261 عيادي محمد أمين 39
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15196 *****708 طويهري ياسين 40

113862 *****567 صفاقسي محمد مروان 41

91837 *****044 جويني غيث 42

3890 *****110 مومني عالء الدين 43

67054 *****094 البراهمي فاكر 44

114766 *****811 خلفي مجدي 45

121093 *****875 حيزاوي عالء 46

139604 *****618 بشيني سهيل 47

69923 *****448 حمراني أشرف 48

140767 *****823 عبيدي غسان 49

34385 *****004 ميزاوي اسكندر 50

117500 *****265 شارني فخري 51

117379 *****740 شارني فخري 51

87460 *****487 عشي بالل 52

172339 *****566 العكرمي حسام الدين 53

29479 *****799 خليفي رمزي 54

128062 *****375 بسعود خليل 55

88588 *****019 بالضياف جبران 56

90725 *****273 مالوحي هيثم 57

143159 *****913 عثامنية حاتم 58

12532 *****771 رز?ي بسام 59

61086 *****684 عبيدي سمية بنت عمار 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان توزيع المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
169835 *****888 الغزواني األسعد 1

183189 *****409 حسين وسيم 2

118385 *****016 الخروبي رضا 3

82261 *****713 العرقوبي مروان 4

82151 *****015 بن الحاج الطاهر العربي 5

70821 *****081 الجالصي عبد الستار 6

60855 *****920 المع حلمي 7

189490 *****693 الحسني رامي 8

138546 *****308 المرداسي محمد 9

202751 *****633 بن احمد نعيم 10

93676 *****114 الجويني نصر الدين 11

99931 *****614 الورفلي مروان 12

97061 *****693 الوسالتي حساام الدين 13

71335 *****251 خضاوي كمال 14

82821 *****207 الجويني محمد 15

109 | 1



112351 *****754 العبيدي الياس 16

90018 *****888 الجبالي شوقي 17

59949 *****852 بن صالح ياسر 18

176612 *****983 العاتي عالء الدين 19

115801 *****607 محمود غيث 20

85032 *****243 الرويسي الحسين 21

175098 *****815 نصر عالء 22

159894 *****488 الزكراوي جالل 23

92025 *****632 جاءباهللا حمزة 24

78306 *****393 جويني أنيس 25

177196 *****259 النفاتي محمد الطاهر 26

23333 *****027 الرويسي هاجر 27

91431 *****122 زريبي سيف الدين 28

85783 *****085 معمر نادر 29

2752 *****495 بدر الدين منتصر 30

101986 *****034 بكار عالء 31

186591 *****984 الجويني أشرف 32

39858 *****811 بوصالحي أحمد 33

100999 *****803 عبد أحمد 34

30172 *****185 جويني سيف الدين 35

54558 *****115 العقاب وسيم 36

132223 *****723 السالمي حاتم 37

88913 *****240 قاضي عبد الفتاح 38

90245 *****580 عبد ربه شاهين 39

33857 *****917 البحري محمد 40
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