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

- 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 
164991 *****335 العابدي فاروق 1

157227 *****598 الهمامي محمد الهادي 2

178618 *****224 قراوي وجدي 3

180333 *****333 بعازيز نزار 4

120092 *****728 صولي لطفي 5

157251 *****431 العرفاوي فؤاد 6

178432 *****085 حسناوي أيمن 7

120842 *****999 اليحياوي ايمن 8

123682 *****039 اسماعيلي محمد اسكندر 9

65954 *****919 عثمان زياد 10

21395 *****595 العقربي محمد 11

44029 *****728 الطرابلسي وليد 12

59573 *****967 العياري نصرالدين 13

71072 *****390 حتيرة عالء 14

203714 *****874 اقراجة معز 15
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105011 *****972 عوادي شاكر 16

152493 *****931 الجالصي الهادي 17

74783 *****301 بن علي عبداهللا 18

194474 *****479 الرزقي وجدي 19

13725 *****780 عوف محمد عزمي 20

61683 *****467 سالمي وائل 21

98250 *****073 البجاوي نصير 22

195542 *****082 جندوبي أشرف 22

96181 *****448 مفيد أشرف 23

167660 *****499 ابراهمي أحمد 24

101728 *****220 زايدي كريم 25

13369 *****850 الشابي سامي 26

110116 *****042 الفرشيشي محمد أمين 27

11149 *****358 الجالصي سفيان 28

89271 *****822 عبيد الكيالني 29

169225 *****172 طرخاني محمد الياس 30

52872 *****719 حمالوي عالء الدين 31

17959 *****967 الـصكـوحـي عــــصـــام 32

33929 *****144 الروادي محمد 33

188002 *****971 جامي بالل 34

159523 *****574 الجميعي عبدالعزيز 35

55697 *****551 الماجري عالاء 36

59403 *****592 بن الحاج صالح طه 37

7173 *****458 الهمامي فاروق 38

177259 *****878 غيلوفي ظافر 39
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115516 *****902 الجمل حافظ 40

153154 *****367 بوزانة محمد علي 41

184232 *****730 بن ساسي محمد غسان 42

62791 *****302 سعودي أشرف 43

79301 *****773 الهذلي حسام 44

75890 *****038 العرفــــــــــــاوي ياسيـــــــــــن 45

176064 *****461 بن نصر مروان 46

159698 *****842 المزليني خليل 47

199483 *****446 غفاري محمد ضياء 48

155423 *****105 بن زايد طه 49

44886 *****196 العويني وائل 50

182071 *****422 سمعلي حليمة 51

176122 *****835 ساسي شرف الدين 52

128462 *****651 العوني أنيس 53

9245 *****907 علوي أيمن 54

104105 *****857 الرياحي شهاب الدين 55

186592 *****176 كريمي وسام 56

88399 *****508 البوشامي سيف الدين 57

198630 *****464 حيدوري بالل 58

98380 *****111 الوهيبي محمد 59

103915 *****301 المقدميني محمد أشرف 60

13859 *****149 حمد سامي 61

161216 *****820 مبارك وليد 62

160722 *****701 بنمحمد خالد 63

179521 *****603 بالصغير أيمن 64
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21629 *****383 حمدانة طاهر 65

138213 *****260 عفلي عصام 66

9376 *****867 العباسي ماهر 67

128997 *****138 عبد الرحمان محمد 68

58944 *****677 العمدوني سلمان 69

137160 *****774 بحري عالء الدين 70

83193 *****744 جوادي عمر 71

15236 *****437 رمضاني هشام 72

55341 *****567 صالح مروان 73

154613 *****701 الحناشي سليم 74

145688 *****639 ناجح جمال 75

104520 *****043 الجبالي محمد رضا 76

73026 *****403 بن رمضان عبداهللا 77

79313 *****923 الخروبي وائل 78

60128 *****217 نهيدي محمد 79

12933 *****594 التريكي محمد امين 80

184394 *****619 الورتاني يوسف 81

77685 *****717 بل?ندوزة الفرات 82

170890 *****178 حيدري سيف الدين 83

145725 *****514 الجندوبي ماهر 83

72483 *****064 الرزقي صالح 84

201360 *****589 جبالي وسيم 85

142313 *****832 عجالني عالء الدين 86

106384 *****589 بوكراع سيف الدين 87

172098 *****822 برهومي خالد 88
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83810 *****500 بن يازيد حسام 88

94402 *****526 جباري سليم 89

121016 *****107 رياحي محمد امين 90

29912 *****673 بنمنصور حمزة 91

166038 *****527 ورياش معز 92

174033 *****572 الطرابلسي بلحسن 93

164408 *****952 عمر محمد عبد السالم 94

141464 *****591 عمدوني محي الدين 95

122991 *****085 طاع اهللا بالل 96

116217 *****068 منصوري أحمد 97

201255 *****432 الهمامي ايمن 98

101885 *****192 ساسي محمد 99

134965 *****323 زارعي فرحات 100

151855 *****430 الهدياوي شاديه 101

129221 *****070 نفطي وجدي 102

138375 *****913 ميغري زبير 103

175913 *****918 هاني أيمن 104

75682 *****716 بوراوي نعيم 105

191884 *****016 العابد اسكندر 106

181136 *****105 الهيشري حمزة 107

161320 *****718 الهميسي ماهر 108

7569 *****480 العيساوي محمد علي 109

178458 *****364 بوزيدي وليد 110

19966 *****508 خياري سهيل 111

107029 *****353 الكريمي رضوان 112
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106763 *****445 الوسالتي وديع 113

151902 *****013 اليزيدي محمد أمين 114

106033 *****217 ترعاوي وليد 115

168909 *****749 الرزقي شاكر 116

53930 *****527 سويسي حسام الدين 117

76218 *****768 السلواج أنور 118

4891 *****397 مفتاح محمود 119

73422 *****242 الزمالى احمد 120

194486 *****941 المرابطي نزار 121

200322 *****632 شمام بلحسن 122

62459 *****163 الخمير أنيس 123

107204 *****071 فرشيشي انيس 124

155073 *****260 بن فرج زياد 125

187600 *****675 عالقي الحبيب 126

101888 *****143 العكاز محمد أمين 127

129960 *****086 جبابلي محسن 128

52536 *****724 غالمي محمد 129

157564 *****155 الحنديري شاكر 130

40 *****920 زغالمي هدى 131

180564 *****656 األكحل هشام 132

193595 *****661 الراجحي عبد القادر 133

88569 *****986 مسعودي ماهر 134

173897 *****262 عبد اهللا ياسين 135

164116 *****823 الفوزاعي محمد 136

99878 *****703 سعيدة عبدالرزاق 137
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96205 *****792 شياب فيصل 138

124777 *****529 بنعلي محمد 139

78531 *****185 المرصاوي أسامة 140

145495 *****193 عوري عمرو 141

193549 *****778 السالمي فريال 142

137508 *****928 عصمان محمد على 143

91021 *****188 نين غهصخص 144

73363 *****479 مبروكي محمد 145

176961 *****807 النفزي عزيز 146

132788 *****004 مليتي هاشم 147

162169 *****775 النفاتي أحمد 148

16127 *****723 بوعالقي ثابت 149

144238 *****883 المرايدي محمد أمين 150

114274 *****311 البجاوي نعيم 151

82389 *****710 سلماني أحمد 152

123358 *****908 البوغالمي محمد 153

114350 *****053 الهمامي اسكندر 154

69920 *****682 بن عجالة محمد امين 155

74807 *****411 الورفلي محمد 156

119330 *****416 عيادي عالء الدين 157

94990 *****956 التليلي أيمن 158

21107 *****205 العباسي أكرم 159

24931 *****785 السنوسي المهدي 160

135511 *****854 الخذري ايمن 161

82671 *****847 البهلولي محمد 162
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32078 *****068 بن مبروك خليل 163

31033 *****138 الزياتي اسكندر 164

14113 *****646 الجالصي مهدي 165

65171 *****262 علجان أشرف 166

3026 *****077 العثماني بهاء الدين 167

169879 *****857 النوي محمد 168

27828 *****769 الغاوي إلياس 169

201615 *****251 العبيدي يسرى 170

128994 *****261 غويلي محمد أمين 171

116878 *****840 المرياح مروان 172

64433 *****755 مرزوقي حمزة 173

79644 *****148 خزري بوزيدي خليل 174

139339 *****229 سليمان صابر 175

14832 *****775 الجديدي فراس 176

194999 *****982 الفني محمد علي 177

56183 *****517 الماكني أشرف 178

65707 *****844 طوبان مطيع 179

30461 *****696 غزغازي طارق 180

121686 *****172 طراد محمد المنصف 181

158916 *****165 الفطناسي وسام 182

167274 *****546 سديري العربي 183

167350 *****215 سديري العربي 183

154326 *****665 بننصر رامي 184

107194 *****856 الفرجاني محمدعلي 185

109824 *****865 الفرجاني محمد علي 185
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73696 *****539 صالح عاطف 186

120719 *****498 القصوري العربي 187

94988 *****257 الوشتاتي ياسين 188

96006 *****358 العرفاوي حمدي 189

175707 *****950 حمدي هشام 190

105637 *****942 الحبيبى أسامة 191

125497 *****598 احمدي ياسين 192

35449 *****588 بن عمارة أمير 193

83382 *****903 بن رحومة أسامة 194

76036 *****659 الدعجي ثامر 195

132024 *****564 رمضاني حمزة 195

116354 *****227 رحماني رضوان 196

96314 *****431 العالقي مجدي 197

190362 *****492 بن فرج الشاذلي 198

42824 *****356 الحباشي وائل 199

157467 *****599 نجالوي أيمن 200

101465 *****900 الساسي فراس 201

23142 *****592 شبشوب اسالم 202

93931 *****371 البحري ياسين 203

123521 *****909 المرغني محمد 204

123577 *****989 المرغني محمد 204

186406 *****194 الدريدي محمد وائل 205

116027 *****145 الجالصي مروان 206

130499 *****930 اليحياوي أسامة 207

5058 *****983 سليماني منذر 208
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58532 *****386 الغزواني محمد فارس 209

120652 *****962 الباجي محمد 210

76836 *****647 الهمامي علي 211

191397 *****307 الورتاني يوسف 212

101154 *****227 الشوالي سيف الدين 213

164434 *****991 بريكي حلمي 214

164938 *****780 بن يونس محمد علي 215

176181 *****221 الرباعي كريم 216

62119 *****835 الخضراوي وجدي 217

124937 *****860 العبيدي حسام 218

29943 *****759 العكاري صابر 219

42179 *****103 الدهماني سليم 220

126057 *****037 الوسالتي صبري 221

185484 *****185 الساسي عالءالدين 222

159273 *****901 جبالي عمر 223

72258 *****773 البوالطي محمد علي 224

129220 *****839 بوفايد فراس 225

121352 *****313 الباش اسامة 226

54492 *****603 دشراوي أحمد 227

58822 *****943 جدي أدير 228

76546 *****862 الراجحي أسامة 229

19896 *****638 بوقرة نجم الدين 230

114420 *****341 اليحياوي حسام 231

96495 *****122 كضاعي غازي 232

40460 *****954 بن يوسف وسيم 233
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19575 *****391 المكاري أحمد 234

53339 *****409 العوني مالك 235

1344 *****054 الربودي محمد أمين 236

128739 *****870 الماجري وجدي 237

74715 *****372 زواري طارق 238

169462 *****454 ساعي تليلي 239

137523 *****225 الحفصي أحمد 240

152903 *****045 بن عبد اهللا وجيه 241

92434 *****083 بن الطاهر إبراهيم 242

166764 *****462 كورو أمير 243

193623 *****276 بن سالم وليد 244

85037 *****605 العرفاوي يوسف 245

87264 *****626 بوجمعة هيثم صدام 246

147624 *****597 نوري عبد الناصر 247

60056 *****212 العويني أنيس 248

99834 *****922 البجاوي عالء الدين 249

129060 *****641 مبروكي قيس 250

178575 *****114 توزري سيف الدين 251

191226 *****100 همامي عالء الدين 252

122244 *****770 بوقطاية حسني 253

61997 *****355 مبروكي أمين 254

116325 *****948 محمد طارق 255

53752 *****962 الجويني ياسين 256

133865 *****417 الماجري رامي 257

143949 *****650 الملولي خالد 258
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186456 *****937 السعداوي الحسين 259

145915 *****964 البوزيدي مراد 260

1893 *****394 خضراوي أيوب 261

123383 *****145 المورادي قيس 262

114297 *****948 السبوعى ايمان 263

138390 *****038 الهنزوتي محمد 264

166060 *****514 الزو?اري أسامة 264

155259 *****723 الزوابي مروان 265

199982 *****235 العوني مروان 266

188039 *****112 عبيدي عاطف 267

186584 *****862 جاءباهللا شفيق 268

89435 *****855 الخلواوي ماهر 269

180449 *****724 بلحسين بالل 270

80157 *****712 عيادي حسام الدين 271

10154 *****025 المي أيمن 272

74206 *****905 العرفاوي محمد 273

92105 *****750 الحثروبي عماد 274

78351 *****625 بن موسى سفيان 275

130408 *****216 الورهاني محمد علي 276

298 *****238 بوعلي المنجي 277

193394 *****541 دخالوي أحمد 278

125920 *****684 المحواشي رياض 279

107310 *****215 مرزوقي محمد 280

193619 *****941 قصوري أيمن 281

63904 *****163 الدريدي حمزة 282
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94094 *****675 مغراوي عبد اللطيف 283

135840 *****994 الدريدي ماهر 284

192055 *****014 البكوري محمد علي 285

127636 *****123 الدريدي سالم 286

102347 *****301 الوهيبي أيمن 287

92014 *****630 الخلصي منتصر 288

3442 *****062 الخلفاوي وليد 289

202671 *****952 قنزوعي حمزة 290

24611 *****143 بلقاسم زياد 291

157232 *****868 سنيقر محمد الهادي 292

178838 *****787 صوله جمعه 293

28213 *****053 الورتاني شوقي 294

168505 *****237 الجبالي محمد بالل 295

33005 *****727 الحزامي lمحمد علي 296

50553 *****554 اوالد الرباع فاضل 297

75255 *****055 الشريف سهيل 298

131752 *****416 الناجي عبد الحفيظ 299

120826 *****240 االسود وليد 300

114942 *****399 جراي هيثم 301

56227 *****089 والي وسام 302

63421 *****817 الجندوبي رامي 303

140150 *****392 الروافي معز 304

73722 *****275 الزايدي حازم 305

39464 *****551 النفزي احمد 306

75153 *****141 بن علي احمد 307
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183822 *****057 العجمي ايمان 308

203451 *****233 األطرش محمد 309

164754 *****412 الربيعي محمد 310

145298 *****439 السكفالي زياد 311

162916 *****790 بوقبة حسين 312

54627 *****488 العمدوني حمدي 313

201884 *****609 ربيعة سامي 314

186497 *****751 جباري ربيع 315

81749 *****133 التونسي إبراهيم 316

36900 *****644 طيلوش عادل 317

138688 *****061 الجويني خليل 318

92053 *****573 حميدات محمد 319

71324 *****759 المديوني أحمد 320

113132 *****176 العوني مصطفى 321

17886 *****033 ناجي كوثر 322

177694 *****849 قدور محمد يسين 323

183385 *****626 عباس صابر 324

6106 *****417 رزقي محمد كتيب 325

100421 *****623 الهادي خليل 326

18455 *****887 الطاغوتي محرز 327

149066 *****624 الجويني ايمن 328

138545 *****007 عيساوي هاني 329

158556 *****878 محمد مجولي محمد مجولي 330

66901 *****770 بن عياد محمود 331

177410 *****451 الهذلي محمد عزيز 332
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42281 *****428 شاش أسامة 333

107025 *****933 الجعيدي عبداهللا 334

105530 *****508 التابعي ايمن 335

63514 *****499 لسود حسان 336

202357 *****811 بو قطاية حسام 337

155095 *****712 قنوني دلندة 338

87798 *****331 الغربي ماهر 339

15839 *****596 بن حامد محمد الهادي 340

96126 *****123 المرواني مصطفي 341

120384 *****509 القضامي حمدة 342

53901 *****317 الخليفي ادم 343

69511 *****941 السعايدة محمد معاوية 344

88149 *****334 المزوغي أسامة 345

101342 *****122 بن عيسى محمد علي 346

123609 *****112 المانسي إسماعيل 347

53082 *****596 حمالوي محمد 348

78522 *****589 الولهازي محمد العربي 349

160704 *****234 سعيداوي ياسين 350

91569 *****606 التالئلي سارة 351

9852 *****399 النوري شهاب 352

190919 *****534 ورفلي مريم 353

140256 *****650 القروي محمد نذير 354

6159 *****484 النفاتي أشرف 354

98268 *****115 كرايدي أيمن كرايادي 355

146832 *****917 حمداني محمد علي 356
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92917 *****242 بالحمادي أيمن 357

168074 *****348 البراهمي وليد 358

150821 *****121 بن عمار ايناس 359

126764 *****179 البيباني وليد 360

64687 *****703 مشرقي وسام 361

172384 *****001 دالع عمر 362

131548 *****133 الماجري حمزة 363

112123 *****227 الصغايري أنيس 364

203631 *****044 الطرابلسي أيمن 365

131145 *****939 بن محمد عائدة 366

74133 *****079 صالحي فادي 367

28621 *****442 الصامتي محمد فراس 368

164122 *****902 الدريدي علي 369

164842 *****215 سلطاني أيمن 370

133233 *****766 ربعاوي هيثم 371

189320 *****554 الريحاني محمد 372

134991 *****760 الرياحي حسان 373

157057 *****243 جبالي محمد 374

158925 *****150 رزايقية سامي 375

151545 *****659 الخوجة فراس 376

10698 *****529 األندلسي عالء الدين 377

189342 *****105 الزنايدي سليم 378

104370 *****513 المعي امين 379

82062 *****358 الوسالتي يسري 380

64152 *****648 عوادي بالل 381
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133654 *****869 بن السنوسي حسام الدين 382

93786 *****287 حمران فاخر 383

145981 *****285 العلوشي حسام الدين 384

44333 *****715 العوني عادل 385

56413 *****891 الرويسي فوزي 386

137917 *****125 ورغمي شرف الدين 387

68828 *****803 سليمانى محمد انور 388

151716 *****012 حميدي وائل 389

13433 *****255 رويسي صابر 390

104119 *****843 الغميقي إكرام 391

29021 *****867 الجالصي حسن 392

181849 *****888 المناعي اسامة 393

189982 *****770 الدريدي آمنة 394

101460 *****179 النقاشي ضحى 395

204159 *****035 مالكي حامد 396

87135 *****079 الجبالي نوفل 397

42811 *****956 بنعمر ناجية 398

155489 *****475 الشنوفي مختار 399

170446 *****984 دريدي محمد 400

5398 *****503 401 مسعودي أيوب

140838 *****724 بحري عالء 402

116694 *****904 الشريف بدر الدين 403

176341 *****833 العياري محمد 404

131120 *****702 بن جيالني موسى 405

177725 *****752 المؤدب هيثم 406
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61817 *****392 بالطيب حمزة 407

143730 *****722 غرداوي هشام 408

131128 *****102 الطرخاني معاذ 409

41081 *****501 ورتتاني أيمن 410

194033 *****782 زوينة محمد علي 411

7219 *****846 الوسالتي محمد 412

145432 *****252 عوجي ماهر 413

92071 *****751 المبروك ماهر 414

34704 *****950 شعبان وجدي 415

95618 *****546 الجكيم سلمان 416

11361 *****544 البجاوي وسام 417

175769 *****832 العمدوني محمد شكيب 418

97222 *****155 الناموشي مروة 419

36059 *****067 العوني بدرالدين 420

86885 *****358 اماجري محرز 421

63539 *****383 وسالتي حسام الدين 422

2015 *****262 صميدة محمد اإلمام 423

115589 *****539 بن ضيف اهللا هيثم 424

65726 *****976 العبيدي هيثم 425

204278 *****146 مفتاح أحمد 426

160801 *****939 الغمقي طارق 427

71385 *****487 رواق خالد 428

121098 *****682 محفوظي رضوان 429

66192 *****966 الزواتني مهدي 430

195156 *****300 بن نكيسة رضوان 431
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104980 *****620 الغريسي مروى 432

21156 *****452 الشالدي عمر 433

141373 *****809 الجالصي زياد 434

11507 *****377 الشلي أيمن 435

39679 *****245 الجالصي سفيان 436

133818 *****417 الجندوبي محمد 437

110406 *****131 الخليفي بوزيان 438

96902 *****432 mkaidia achref 438

47650 *****632 العياري محمد 439

129624 *****091 بلعابد صبري 440

185274 *****847 عمارة ايمن 441

166540 *****833 عربي وليد 442

190380 *****626 الفريضي اسامة الفريضي 443

93820 *****294 زارعي كمال 444

57985 *****434 العوي مروان 445

149827 *****488 الجبالي منى 446

170510 *****554 بن عبيد منعم 447

198361 *****678 عمائرة ايمن 448

162649 *****803 الزاير محمد أمين 449

108419 *****707 بن شعبان محمد أمين 450

149347 *****461 بن عبد اللطيف هيثم 451

121339 *****340 سالمي شهاب 452

107215 *****510 الساسي ايمن 453

146960 *****479 السعيدي نسرين 454

172633 *****532 شايب مراد 455
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198569 *****406 الدبوسي صابر 456

149952 *****265 النوري محمد علي 457

19108 *****487 بلقاسم محمد علي 458

188321 *****094 الساحلي نبيل 459

173844 *****733 حمدي عبد الحليم 460

90662 *****879 الغربالي وليد 461

29332 *****712 مولهي هيثم 462

24493 *****708 القصري نادية 463

95035 *****174 الماجدي وجدي 464

112227 *****386 465 الونيسي ياسر

101748 *****638 الطرابلسي منير 466

64787 *****512 السديري امين 467

182574 *****702 العالقي لطفي 468

165808 *****630 زهري عبداهللا 469

99527 *****057 عبد الملك ماجدولين 469

48016 *****760 بن الكحال مجدي فرج 470

137054 *****914 النفزي غسان 471

128950 *****950 مرزوق توفيق 472

66067 *****117 بنحامد ماهر 473

110952 *****459 الغزواني محمد العربي 474

142209 *****544 المكناسي شوقي 475

51022 *****584 العياري منير 476

98441 *****195 جندوبي اسامة 477

45013 *****251 الغالي مروان 478

82624 *****445 السكراني ثامرا 479
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119045 *****748 السعيدي محمد 480

53937 *****268 بن فرح سفيان 481

151827 *****365 الحاج عمر أسامة 482

181181 *****858 الفاسي أيمن 483

26662 *****815 الرماح صالح الدين 484

149546 *****487 الماجري ماهر 485

101908 *****288 العياضي حاتم 486

202965 *****628 حسن محمد ناصر 487

170302 *****594 مشرقي قيس 488

169275 *****825 الوسالتي أنيس 489

161502 *****515 كيالني سامية 489

160003 *****746 العلوي حمزة 490

26110 *****772 الرحماني اميرة 491

160690 *****700 النيفزي أيمن 492

65297 *****373 الفقيه انيس 493

151874 *****370 شلوف رياض 494

41308 *****823 المبروك لطفي 495

1048 *****271 التونسي كريم 496

33476 *****887 رحماني ريم 497

189264 *****879 بن نافلة رجاء 498

141025 *****456 طوجاني وليد 499

100124 *****140 الشريف عمر 500

176460 *****889 اليحياوي رمزي 501

90673 *****516 صمودي فخرالدين 502

86469 *****317 الجندوبي محمد 503
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197781 *****315 الهمامي عصام 504

97132 *****436 الدريدي نجيب 505

199562 *****338 حيزاوي صابر 506

189146 *****860 اليعقوبي محمد الهادي 507

155299 *****750 البهلي سفيان 508

57009 *****262 بن ناجي حاتم 509

93124 *****733 البحري إدريس 510

20534 *****095 مبارك رفيق 511

84213 *****264 الساسي خالد 512

55657 *****631 اليهبي حسان 513

17928 *****114 بن شبعان ياسين 514

98070 *****983 تليلي محمد ساسي 515

181920 *****391 بوزيان محمد 516

84862 *****931 النيغاوي محمد وسام 517

134597 *****089 الزعبي علي 518

16110 *****474 الحفصي محمد 519

138619 *****388 بيوضي أنيس 520

52523 *****043 عزري فاخر 521

162686 *****428 علوي طارق 522

124460 *****808 ميري فهمي 523

40685 *****157 بن الفهري أنور 524

184206 *****655 الورغي عتاب محمد 525

161074 *****966 ماجري أنيس 526

154061 *****005 الدخالوي رمزي 527

141378 *****696 الخلفي أنيس 528

22 | 1



201790 *****685 السراسرة نزار 529

58830 *****567 السميري ريم 530

106490 *****210 العياري زياد 531

167839 *****114 بوزنيف حسين 532

16184 *****939 بالقاضي بشير 533

196650 *****940 حرباوي عدنان 534

67223 *****414 الصيفي فريد 535

15491 *****061 حا مد ي وليد 536

114179 *****414 ذيابي الشاذلي 537

164022 *****571 قضقاضي شوقي 538

62359 *****915 بن عمر توفيق 539

67622 *****185 الشريف أحمد 539

160267 *****544 ننننننت مممن 539

43446 *****476 الورغي ضحى 539

125609 *****593 البوشامي خالد 539

112338 *****544 الهمامي أيمن 539

101260 *****143 رزايقي محمد سعيد 539

84232 *****579 الجبالي محمد 540

34049 *****908 موسي وصال 541

23429 *****459 جويني حمدي 542

55846 *****728 الحسناوي صابر 543

5505 *****977 الشنوفي محمد عزيز 544

6203 *****422 جبلي محمد أيمن 545

80272 *****035 المرابط رامي 546

106988 *****823 بودوارة محمود 547
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162670 *****704 عبد الالوي ريان 548

95066 *****414 الناصف صبري 549

54470 *****032 مصباحي أيمن 550

7088 *****832 بن زمال بلحسن 551

109068 *****725 نصري روعة 552

123952 *****265 العباسي حسام 553

72309 *****429 النفزي محمد سيف الدين 554

147747 *****761 خيراهللا محمد رامي 555

99911 *****764 فريضي حمزة 556

42910 *****628 مفتاح عزيز 556

160 *****329 الطرابلسي نذير 557

105549 *****079 النفزي السالمي أيوب 558

71582 *****454 بن عماره محمد 559

82358 *****358 نصرلي أيوب 560

131311 *****715 الدراجي نبيل 561

158064 *****533 الكوكي مالك 562

43015 *****380 العياري سيف الدين 563

102773 *****775 العبيدي رمزي 564

43184 *****064 العطواني هشام 565

147895 *****798 بن عباس أشرف 566

79258 *****298 الماجري محمد العروسي 567

98586 *****319 خبوشي غسان 568

104226 *****075 القطيطي أيمن 569

166713 *****548 بن فرج محمد 570

70175 *****092 نقة أمين 571
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185523 *****374 اللوقاني محمد 572

122570 *****490 الزديني أشرف 573

150372 *****450 بلغيث سرور 574

195870 *****633 ماكني آمنة 575

171811 *****721 الهذيلي رمزي 576

21685 *****279 الفرشيشي عمر 577

203953 *****435 البجاوي حمزة 577

10038 *****548 المحواشي عادل 578

173321 *****557 الشواشي مروان 578

7595 *****233 شعيبي اسامة 579

105488 *****021 عوني منتصر 580

47441 *****424 الدبوسي أشرف 581

71389 *****441 حبيبي مالك 582

99110 *****366 الحبيبي حمزة 583

165432 *****851 المليتي مريم 584

51347 *****267 السعفي بشير 585

170590 *****883 زيتوني محرز 586

78039 *****581 عويني فتحي 586

184855 *****495 العيد محمد 587

94950 *****908 القصوري هشام 588

172671 *****667 الشماع محمد احمد 589

196237 *****722 بنشعبان المهدي 590

91004 *****819 الهمامي أشرف 591

175783 *****304 سعيداني جوهر 592

79879 *****832 الخميري حمزة 592
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66968 *****670 السعيدي محمد ضياء الدين 593

13741 *****378 الرياحي قيس 594

182201 *****489 جميلي سيف الدين 595

126704 *****397 الرمضاني بالل 596

118588 *****709 جندوبي محمد 597

34894 *****489 الغانمي سهيل 598

46119 *****650 عبيدي خولة 599

47809 *****691 الطرابلسي منتصر 600

178911 *****199 معروفي خليل 601

106381 *****883 الشهبي حمزة 602

43265 *****271 معاوي سليم 603

73500 *****276 مصباحي مروان 604

157116 *****996 النائلي غسان 605

56750 *****976 ناجي محمد أمين 606

48264 *****082 السهيلي زياد 607

138212 *****007 نصرواي سيف الدين 608

118928 *****331 الزغندي رامي 609

31242 *****904 البجاوي عمر 610

76696 *****367 بوطار مهدي 611

185051 *****975 جاللي محمد امين 612

70863 *****434 المثلوثي طالل 613

12244 *****671 سلطاني حاتم 614

80267 *****768 المنيعي محمد 615

5914 *****548 النهدي ياسين 616

22056 *****165 الميساوي عبد الرؤوف 617
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160754 *****140 بوصبيع ابراهيم مهدي 618

163142 *****838 بدري سارة 619

182189 *****568 بن خالد ياسين 620

83944 *****313 السالمي أحمد 621

189629 *****966 الحبيبي هيثم 622

175798 *****153 الهذيلي محمد سليم 623

137760 *****793 عبد اهللا محمد علي 624

125847 *****535 بن أحمد أحمد 625

48600 *****061 القاسمي ظافر 626

64858 *****674 العلوي سفيان 627

14030 *****372 الغالي عالء 628

39824 *****362 كوكة رائد 628

162974 *****672 العويني أنيس 629

57916 *****789 حامد وليد 630

145941 *****085 مرواني محمد أمين 631

128464 *****880 مرزوق محمد 632

174927 *****752 قارة مصلي محمد أنيس 633

52759 *****860 الحناشي امين 633

22711 *****682 بن عياد غسان 634

75472 *****294 العائب رفيق 635

125882 *****693 الكعبي رمزي 636

137273 *****152 الغبغوبي محمد خليل 637

50736 *****353 عوادي أسامة 638

67730 *****464 الرحماني سيرين 639

188400 *****656 طاع اهللا lمحمد وائل 640
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92758 *****906 اليحياوي محمد علي 641

138086 *****323 الدبابي زياد 642

58768 *****042 الداهش محمد غيث 643

127397 *****057 بن عمر حمزة 643

54892 *****265 الماجري سامح 644

180898 *****347 الكثيري حمدي 645

141500 *****004 محفوظي هيكل 646

37186 *****517 الصيد راغب الدين 646

176779 *****671 عاشوري علي 647

114493 *****069 الورهاني أنيس 648

145329 *****182 الجالصي محمد علي 649

34567 *****263 KOURAICHI AMANI 650

16958 *****031 الشيحاوي مريم 651

116286 *****364 الجندوبي وائل 652

97454 *****595 الهذلي صالح 653

171582 *****906 الجويني بلقاسم 654

42856 *****322 نويلي أمين 655

38340 *****106 السباعي منتصر 656

89268 *****432 مالط محمد 657

31648 *****796 الغانمي خليل 658

22107 *****573 المزوغي رضا 659

56306 *****366 السعيداني عالء 660

70497 *****201 النوري يوسف 661

185835 *****939 مجاجي محمد فهد 662

169883 *****853 ابيضي ايمن 663
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22070 *****372 لقطي ياسين 664

201642 *****060 التبيني علي 665

19267 *****544 فضول أمال 666

123807 *****766 السمعلي أميرة 667

47807 *****724 السافي رضوان 668

153874 *****075 سليم اساامة 669

41838 *****613 االرياني بالل 670

87387 *****057 العبدالوي سامي 671

75199 *****928 عبيدلي هيكل 672

14746 *****610 النموشي اشرف 672

172680 *****256 عميرة عالء الدين 673

190757 *****466 دردور محمد 674

126817 *****633 أبينا محمد 675

188177 *****454 جالصي معاذ 676

177166 *****342 الجويني محمد ريان 677

138633 *****525 الخميري ربيع 678

172484 *****302 الشرفي محمد 679

187545 *****323 النائلة Maمروي 680
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
201343 *****654 الهذيلي محمد 1

157869 *****708 فرحات فتحي 2

166774 *****683 الشايب مكي 3

172140 *****720 حساينى اسكندر 4

111937 *****404 الفداي أحمد 5

187390 *****237 الداللي اشرف 6

8437 *****238 البوغانمي مهدي 7

64913 *****010 هنان ياسين 8

68219 *****671 9 المشرقى فوزي

14786 *****129 معاد ربيع 10

24281 *****744 بوعبد اهللا بالل 11

189898 *****696 الجباري رشدي 12

97517 *****323 سعيداني طارق 13

182514 *****382 درويش هدير 14

18099 *****621 شقيري جهاد 15

30 | 1



21689 *****661 الغانمي نهى 16

17962 *****275 الزياتي سهيل 17

194947 *****707 السعيداني عماد 18

200531 *****409 التيزاوي يوسف 19

21061 *****741 الدريدي أحمد 20

150359 *****246 بن سليمان خليل 21

101726 *****236 الهمامي وليد 22

80564 *****464 الترجمان شرف الدين 23

15604 *****724 معاد وسيم 24

178232 *****907 الدمني أسامة بن لطفي بن محمود بن خميس 25

180581 *****466 زواوي محمد علي زواوي 26

191962 *****204 اللواتي عيسى 27

157533 *****354 الهراغي معتز 28

119213 *****882 بن حرك وجدي 29

196254 *****657 الدريدي سليم 30

195630 *****565 الحجام سيرين 31

50137 *****157 المزليني أحمد 32

17620 *****235 المزليني بالل 33

10666 *****426 الحبيبي لطفي 34

153591 *****028 النابلي بالل 35

198807 *****931 السعيداني عماد 36

150123 *****796 المزليني سفيان 37

111658 *****808 المشرقي معز 38

192888 *****277 انصايرية سفيان 39

157082 *****507 عويدي محمدعلي 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
173387 *****819 بن التومي خليل 1

114466 *****060 الحوفي سفيان 2

160865 *****595 بوعوينه أشرف 3

91322 *****627 بريكه رشيد 4

179969 *****367 بن سعد أنور 5

111516 *****390 العيشي أشرف 6

14019 *****763 بركة طارق 7

172092 *****977 العبيدي نبيل 8

161077 *****641 العبيدي نبيل 8

42845 *****702 الهمامي مهران 9

7381 *****263 بن يوسف سفيان 10

121317 *****768 الشوادحي سامي 11

73976 *****374 الهمامي بدر الدين الهمامي 12

78070 *****811 ونيس ايمان 13

181504 *****599 لماري سيف الدين 14
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24615 *****877 بوصباط حسام 15

94984 *****491 بن نصر أيمن 16

66955 *****022 بن نصر حمزة 17

161445 *****193 الشطي نزار 18

72900 *****650 المانسي مالك 19

79081 *****964 غربي محمد 20

140988 *****600 البحري بالل 21

177180 *****297 بوقطف طارق 22

84325 *****143 بنسماعيل محمد خليل 23

203145 *****375 بن عامر عامر 24

108575 *****503 التليلي أشرف 25

193062 *****205 بن عيسى حامد 26

23535 *****684 بوساحة أمل 27

82655 *****022 بن يحي سفيان 28

43752 *****905 حراث حسام 29

140980 *****446 ابن الحاج عثمان يوسف 30

166757 *****714 المرزوقي ياسين 31

5476 *****829 بوثوري قيس 32

93648 *****015 طبايبي مسلم 33

150337 *****303 حداد محمد 34

68173 *****299 باشا جيهان 35

34964 *****660 بوساحة سامح 36

14444 *****008 صالح زهير 37

52135 *****241 السبعي جالل 38

96369 *****484 بهلول رباب 39

33 | 1



69602 *****410 البوخاري انيس 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة نابل 

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

42165 *****244 يوسف احمد 2

179446 *****724 مناصري صبري 3

62775 *****335 حيزاوي محمد 4

53075 *****955 زايدي منذر 5

128283 *****136 المؤدب وسام 6

124455 *****788 السمري بالل 7

16909 *****695 الخريف صامد 8

43927 *****373 جعفر امير 9

193276 *****766 المكراش طارق 10

187996 *****120 الشعيبي خولة 11

95997 *****973 طاع اهللا خليل 12

108054 *****108 الناصر أنيس 13

16413 *****080 بنعتيق رمزي 14

175351 *****695 السيد اشرف 15
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173447 *****109 بنمحمد عبد الفتاح 16

203504 *****391 بن حفصة داود 17

76337 *****185 السعفي وسيم 18

79015 *****662 عميدي صابر 19

164601 *****478 عزيزي مهدي 20

161159 *****946 شرفان عالء الدين 21

124592 *****296 السمري خليل 22

127231 *****114 بحرون محمد خليل 23

83503 *****126 الدرويش سامح 24

105334 *****349 الغربي محمد العربى 25

70672 *****013 قنيشي العربي 26

160006 *****007 العجيلي وديع 27

157062 *****756 بالحاج ايهاب 28

18183 *****041 السعداني رامي 29

197300 *****125 الدقاز واصف 30

88645 *****325 مليك محمد خيري 31

157613 *****869 الفرشيشي راقي 32

108274 *****679 الهواري بالل 33

151502 *****720 النور عالء 34

89002 *****973 الفاهم وجدي 35

189828 *****743 الحمّار عالء الدين 36

83608 *****952 الهيشري فراس 37

89798 *****431 بن داود محمد داود 38

46368 *****788 قارة سارة 39

6934 *****378 المسلماني أشرف 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
42561 *****207 الفندري الطاهر 1

115959 *****404 بن عمر شمس الدين 2

24988 *****846 مشفر معز 3

62746 *****086 عثمان امين 4

79116 *****015 سليمان عبد السالم 5

180611 *****873 شتيوي محمد 6

21494 *****189 الضاوي عبد المنعم 7

50072 *****657 عيش رياض 8

84974 *****943 بن سعيد سالم 9

74664 *****692 رداوي حلمي 10

145537 *****427 عابدي رفيق 11

174285 *****950 المبروك منتصر 12

161844 *****205 بن فطيمة محمد الهادي 13

101482 *****425 بن حسن هيكل 14

40715 *****505 المهذبي حاتم 15
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169659 *****847 عوني علي 16

61327 *****566 تتبنقنثن تينقن 17

143686 *****167 المنجل وائل المنجل 18

57674 *****198 ابراهم مهيب 19

4868 *****833 حسين ضياء الدين 20

149830 *****425 نواجع عالء 21

132102 *****670 جبالي اميمة 22

198891 *****314 سعودي محمد أنس 23

114979 *****617 خليفة رشيد 24

52099 *****598 مرادع غسان 25

133929 *****975 خضراوي حلمي 26

58113 *****937 الغربي حاتم 27

163223 *****955 سايب أسامة 28

199253 *****487 بن نجمة وسام 29

163271 *****045 قمر صبري 30

138153 *****203 فوز محمد 31

38245 *****857 التومي زهرة 32

51720 *****012 حمدي محمد امين 33

138141 *****501 فوز محمد 34

30538 *****760 عبيد محمد العروسي 35

115045 *****299 العياشي محمد جمعة 36

202534 *****600 الغربي وسام 37

181595 *****653 طهاري شكري 38

165235 *****765 بن حسين ابراهيم 39

58367 *****528 غبر عالء 40

38 | 1



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

- 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 
180434 *****098 بن عبد الواحد الهادي 1

96700 *****247 كمون أحمد 2

77716 *****441 سعيد حافظ ابراهيم 3

148314 *****658 قسومي فتحي 4

20621 *****483 الدعمي بدر الدين 5

157223 *****159 يوسف أشرف 6

112092 *****011 عياد أمين 7

186063 *****162 علية حلمي 8

23379 *****569 سالمة محمد 9

145867 *****345 بن يزة رائد 10

139478 *****279 بن عبد الواحد رمزي 11

81559 *****711 الميلي إدريس 12

38564 *****248 الشارف البشير 13

164512 *****392 الطرابلسي غسّان 14

96468 *****884 الشريف وليد 15
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76991 *****435 بو سعيد بشير 16

111975 *****956 قم محمد 17

184309 *****796 الفريقي نادر 18

82292 *****651 العكم صبري 19

186264 *****365 حرز اهللا محمد األمين 20

97045 *****959 بن سالم محمد قاسم 21

137768 *****090 الشاوش حلمي 22

99876 *****337 محفوظ حسني 23

10731 *****808 المكني مروان 24

3878 *****323 غدير الصادق 25

16160 *****246 بوزويدة مروان 26

20921 *****202 ابن عبد اهللا أكرم 27

202953 *****853 الحداد سالم 28

126387 *****373 الزار احمد 29

2499 *****957 المصلّي المهدي 30

191345 *****052 بويدة نسيم 31

124346 *****221 إبن الحاج حمودّة رضوان 32

144287 *****979 الصكلي وسيم 33

55700 *****692 ماني محمد 34

117127 *****436 بزيوش محمد أنيس 35

136103 *****921 ينساسي ايمن 36

90970 *****074 عباس ثامر 37

91445 *****807 فتح اهللا ناجح 38

22363 *****966 الطبجي حسام 39

165622 *****909 مباركي أزهار 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
175944 *****983 جديدي بوبكر 1

78200 *****599 فرج فرج 2

174291 *****497 واجة وجدي 3

72498 *****172 بوشناق حسام 4

185542 *****764 الشتاوي انيس 5

75581 *****166 الحاج علي رشدي 6

30819 *****058 بن عمر ماهر 7

57295 *****600 غدير ابراهيم 8

90646 *****877 بنرحومة نزار 9

132645 *****410 غدير خالد 10

81322 *****153 المرعوي سالم 11

183526 *****682 بن أحمد رفيق 12

12707 *****014 بن عبد الغني حسام 13

125316 *****288 عياد امين 14

201765 *****087 فطيمة احمد 15
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115339 *****241 الميزوري حمدي 16

96815 *****997 النواب هيثم 17

122405 *****250 المبروك سامح 18

135830 *****526 الذكوري وجدي بن علي بن عياد 19

123507 *****430 القريع حمدي 20

6507 *****040 الحالوي ماهر 21

171280 *****873 موسي ياسين 22

158143 *****372 بن علي هيكل 23

202140 *****036 شعيب وحيدة 24

163866 *****579 حمودة انس 25

70196 *****089 عمارة أسماء 26

116747 *****909 الصغير سيف الدين 27

25849 *****027 العجرود أمل 28

176165 *****747 بلحج محمد 29

55174 *****293 النعيري ايمن 30

82666 *****788 منصور يوسف 31

65322 *****319 كشور سيرين 32

84069 *****935 العجمي مكرم 33

25644 *****812 الوصيف أسامة 34

23925 *****177 محلة فادية 35

20667 *****340 الفقيه حسين عليه 36

203829 *****069 الناصر رياض 37

60052 *****176 الشماري رباب 38

36993 *****820 مباركة سفيان 39

77691 *****374 حميدة كريم 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
108999 *****146 عبدالالوي نزار 1

21408 *****753 العجّال حسّان 2

113877 *****220 بنمنصور سفيان 3

97234 *****656 السالمي محمد عبد السالم 4

88008 *****526 بن زائدة بدر الدين 5

14911 *****215 مقديش أشرف 6

65688 *****619 حسني سليم 7

7774 *****688 الشادلي يوسف 8

148916 *****809 الصالحي شمس الدين 9

143224 *****313 الجربوعي زهير 10

10488 *****278 خديم اهللا زياد 11

165621 *****976 وذيني ربيع 12

124794 *****323 دمق هشام 13

201570 *****842 لشهب الطاهر 14

12217 *****369 الشرمي عبد الكريم 15

43 | 1



161930 *****438 يعقوبي سالم 16

186173 *****973 عمارة حسان 17

195426 *****562 الزايدي فؤاد 18

24741 *****500 الجوه رؤوف 19

98405 *****302 كوصة عبير 20

108508 *****874 مغيث سفيان 21

173070 *****089 رزيق عبد الخالق 22

87128 *****005 بنبوبكر هيكل 23

3730 *****230 التومي أسامة 24

187745 *****588 عبد الغفار محمود 25

126017 *****212 زريدة أحمد 26

192348 *****813 الحسيني هيثم 27

201832 *****869 الربيعي عدنان 28

189980 *****866 بن حسن مصطفى 29

9430 *****974 دحمان مالك 30

63857 *****015 الزيادي وديع 31

186876 *****092 يحيى عمرو 32

100921 *****067 الطريقي محمد وجيه 33

19856 *****691 الجليدي ياسين 34

155046 *****746 حساسنه سالم 35

74772 *****840 قاسمي سامي 36

171487 *****630 العيادي نادية 37

184384 *****214 بوغريو طارق 38

117011 *****642 القاسمي حمدي 39

36864 *****948 الشياب رابح 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
52997 *****068 شعبان سامي 1

139928 *****462 طرودي بالل 2

114448 *****232 حبلي وليد 3

68446 *****896 الحامدي رياض 4

173714 *****693 عماري نافع 5

192756 *****194 السقني عبادة 6

194381 *****870 منصور فاخر 7

35777 *****933 الصفاقسي محمود 8

9648 *****075 الطرودي علي 9

168230 *****363 ميغري سفيان 10

175145 *****218 حامدي مروان 11

150590 *****743 الصغير أيمن 12

96591 *****906 بنزروق حمزة 13

194454 *****670 الكافي عمر 14

105888 *****302 البجاوي سامح 15
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143984 *****893 ديواني أنيس 16

194005 *****437 الحامدي معز 17

157515 *****166 الغابي محمد نادر 18

85487 *****151 طيمومي رياض 19

31872 *****695 الهبيب صالح 20

75227 *****882 اللجمي أنور 21

178623 *****257 مالط محمد امين 22

69939 *****824 العامري محمد 23

160412 *****723 بن خضر أحمد 24

167796 *****924 بن عبد الفتاح ماهر 25

184335 *****190 خماري أيمن 26

148163 *****325 صيداوي نجم الدين 27

95041 *****578 بوحولة أيمن 28

10755 *****445 بوزيان مسلم 29

133400 *****333 زينة محمد 30

186362 *****020 طرودي هيثم 31

203637 *****580 قضامي غازي 32

183244 *****277 الدوزي نزار 33

115721 *****808 فجاري محمد علي 34

86783 *****813 دبيشي محمدعلي 35

66396 *****594 الخذيري محمد أمين 36

186554 *****732 صيفي يسري 37

85518 *****276 الجبنوني أيمن 38

83809 *****907 الصيداوي نسيم 39

89627 *****958 شبلي وئام 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
190624 *****597 همامي حسن 1

200522 *****550 سالمي معتز 2

118907 *****212 نصري نزار 3

106518 *****137 نصرلي وجدي 4

112728 *****344 بوعال?ي وديع 5

144058 *****812 عبيدي مراد 6

181061 *****584 جبران بالل 7

84702 *****981 ملوحي مهدي 8

134360 *****625 غوسلي ماجد 9

58926 *****310 قصوري بالل 10

143350 *****074 تليلي رمزي 11

39587 *****402 سائحي عالء الدين 12

31335 *****898 حمالوي ناظم 13

149231 *****468 عجولي محمد 14

88506 *****669 لباوي رمزي 15
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117644 *****510 عالقي توفيق 16

149930 *****671 سائحي حسام الدين 17

159897 *****449 هرماسي احمد 18

155669 *****440 بوعزي شرف الدين 19

59545 *****787 كشبوري ايمن 20

57287 *****112 همامي وسيم 21

178826 *****366 بكايري حسن 22

52266 *****148 رطيبي صابر 23

25323 *****862 الخضراوي أيمن 24

132960 *****102 يحياوي االمجد 25

160651 *****103 هرشي فتحي 26

82114 *****118 سعيدي فاروق 26

133952 *****121 مباركي محمد 27

8324 *****214 بعالقي سعيد 28

153251 *****687 غرسلي علي 29

201346 *****808 خليفي ياسر 30

109924 *****416 حمدي رائد 31

55788 *****132 خليفي أحالم 32

169938 *****258 عجالني فهمي 33

69370 *****959 بوعالقي مالك 34

12020 *****286 نصري أحمد 35

85307 *****240 أفضال علي 36

45879 *****011 سويلمي المهدي 37

171902 *****546 الموالهي شوقي 38

139922 *****084 عالقي جوهر 39
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198229 *****054 سلطاني جوهرة 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
198349 *****569 الصيد محمد 1

145617 *****200 ماجدي جهاد 2

22896 *****545 ش؟ري ثامر 3

169887 *****269 امامي محمد 4

152090 *****824 دبابي زياد 5

60344 *****313 سعيد أسامة 6

198597 *****296 الحضر ابراهيم 7

141650 *****283 نجماوي العيد 8

130108 *****800 سواره فهمي 9

89835 *****470 رحال نسيم 10

77998 *****788 الضاوي احمد 11

103737 *****856 بنالعربي جهاد 12

75305 *****649 طبابي قيس 13

60550 *****815 التيسة العربي 14

77844 *****205 سعيدة امين 15
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198640 *****225 جوادي سليم 16

119168 *****248 غومة سامر 17

109904 *****826 بوبكر عمر 18

88704 *****358 ونه وائل 19

172301 *****831 قادري عادل 20

160153 *****203 وحاده حسام 21

72046 *****505 زعالني فادي 22

7024 *****430 األطرش رامي 23

91517 *****255 صغير رحيم 24

182728 *****733 غالب علي 25

188160 *****591 عيساوي علي 26

95176 *****468 صوالحية محمد علي 27

158425 *****835 شوية محمد 28

97386 *****252 سالمي حمدي 29

173023 *****481 بدر أنور 30

177508 *****828 حريزي خليفة 31

175951 *****413 خليفي وديع 32

185826 *****554 فرياني شوقي 33

151172 *****109 بنور جوهر 34

73992 *****115 هنشيري سليم 35

174377 *****982 فجراوي محمد 36

72093 *****934 تليلي ياسين 37

28457 *****958 جلولي محمد 38

17443 *****685 بوعالق مازن 39

52156 *****435 حمودي أريج 40
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187215 *****740 جديدي حاتم 41

134443 *****833 بلقاسم عثمان 42

29985 *****061 منصري جاسم 43

30432 *****883 عمائمية اسامة 44

51104 *****059 الرايس أمير 45

101203 *****853 بوزيان صفوان 46

45762 *****266 جدالوي هشام 47

99067 *****081 شريف محمد االمين 48

153405 *****843 مسعود شكري 49

202794 *****610 بالحولة أسامة 50

200501 *****798 راشدي يوسف 51

51110 *****989 عثمان احمد 52

196500 *****832 سليماني محمد 53

35527 *****973 برهومي هشام 54

175079 *****491 عزادنيه الطاهر 55

161761 *****662 حمد نزار 56

75872 *****687 صالح حافظ 57

124523 *****636 سوودي محمد الصالح 58

121459 *****264 بيوضي حسين 59

166376 *****666 بحري سياف 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
144405 *****180 وناسي عبد اهللا 1

71841 *****386 عيسى صفوان 2

176552 *****319 عيساوي عبد الحفيظ 3

71136 *****907 بدري طارق 4

70628 *****301 عيسى رمزي 5

104131 *****382 لحفاوي عبدالقادر 6

149275 *****486 ذويبي معز 7

48880 *****489 نائلي فهمي 8

160063 *****642 ميساوي عاطف 9

8177 *****852 محمودي علي 10

175080 *****507 حامدي حسام 11

140337 *****413 أحمدي حمزة 12

128420 *****038 عبدولي حسان 13

145025 *****745 سليمي نجم الدين 14

99024 *****961 عمري جالل 15
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30852 *****863 بنعمارة بوبكر 16

81758 *****354 دوزي محمد ضياء 17

104689 *****409 صغروني وليد 18

144450 *****816 عافي محمد رضا 19

85045 *****631 جابلي سماح 20

180160 *****946 الحاجي سالمة 21

102852 *****333 عماري محمد عبد المنعم 22

21727 *****370 مصباحي هيثم 23

146361 *****764 اللملومي جعفر 24

159132 *****901 بوزيدي الطايع 25

167089 *****165 جوادي عبد السالم 26

198053 *****373 عمري رياض 27

146229 *****786 غابري مجدي 28

152110 *****818 نصيبي معز 29

109457 *****809 نائلي سليم 30

201544 *****007 الحمايدية السيد 31

4120 *****562 ميري الفاضل 32

201929 *****621 حاجي ياسين 33

55415 *****813 هاني قيس 34

40837 *****783 مسعدي أمل 35

92437 *****161 فالحي غادة 36

130784 *****014 الفالح نهال 37

82954 *****556 حمدي العاتي 38

200071 *****160 بوعالقي اسامة 39

153555 *****689 زارعي فراس 40
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74943 *****279 المهذبي ماهر 41

161390 *****040 خليفي امير 42

131326 *****441 برهومي وهيب 43

108787 *****244 علوي عالء 44

74786 *****869 الدواحي وسيم 45

35690 *****218 عافي ياسين 46

73337 *****704 علواني غسان 47

44562 *****310 هاني باسم 48

72271 *****237 عافى محمد 49

140973 *****708 غابري شفيق 50

106444 *****132 أحمدي محمد خليل 51

114913 *****251 عمري زياد 52

202963 *****504 منصري أيمن 53

24368 *****739 فالحي مروان 54

47214 *****384 عيساوي رامي 55

117536 *****921 نويوي صبري 56

179685 *****056 سلموني ماجد 57

123818 *****627 قدري االمجد 58

161886 *****648 قروي طارق 59

96780 *****837 يوسفي عصام 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
167447 *****144 غانم وسام 1

184614 *****979 رمضاني محمد المبروك 2

40680 *****075 دعجي ديرار 3

128959 *****181 قويدر الهاشمي 4

160270 *****262 داسي ذكوان 5

115131 *****466 المحمودي أسامة 6

193444 *****152 الحرباوي ابراهيم 7

188872 *****614 شريقي خالد 8

80850 *****520 زموري اشرف 9

146163 *****921 عبيد محمد 10

130252 *****766 قدوري هيثم 11

132053 *****744 رحيم وليد 12

2874 *****651 مماشه عثمان 13

163339 *****328 بواألعراس أدهم 14

147341 *****965 حفصي رائد 15
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170938 *****418 بنرابح شوقي 16

77832 *****449 عون علي 17

87384 *****558 مبارك وليد 18

127599 *****690 حميدة محمد 19

42264 *****141 رضواني وائل 20

157379 *****211 الرويسي سمير 21

1506 *****450 خطبي فخر الدين 22

96764 *****115 توزري محمد صدام 23

41593 *****078 حفيظ منير 24

62605 *****532 مبروك جيالني 25

192185 *****373 طقوق بالل 26

25222 *****770 اقرين محمد 27

56865 *****115 مباركي سامر 28

6799 *****518 السواك موفق 29

164204 *****338 القاسمي لؤي 30

64562 *****056 الزمزمي محمد 31

196705 *****251 الدخائلة سالم 32

91420 *****299 زبيدي عبد القدوس 33

129156 *****033 غوار مروان 34

176579 *****164 بورقعاوي زهير 35

87646 *****005 سهودة االزهر 36

180741 *****562 خليفه حامد 37

89771 *****619 مسعي خالد 38

47440 *****303 مقدم أنيس 39

73147 *****800 سماري معز 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
163752 *****294 ضيف اهللا محمد علي 1

54804 *****553 خلفلي سامح 2

8005 *****107 رجب محمد أمين 3

120197 *****877 الحسومي محمد فراس 4

34806 *****665 ميزوري فهمي 5

10686 *****065 بوعبيد سيف الدين 6

64306 *****246 الكار فرح 7

197711 *****662 بن حسن علي 8

46251 *****851 مامي هيثم 9

64167 *****285 بوبكر عادل 10

154825 *****896 ونيسي ضو 11

110385 *****728 بوحليلة مجدي 12

2911 *****423 الحداد أنس 13

31837 *****908 داي بوعبداهللا 14

31177 *****821 الشريف راتب 15
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133443 *****399 الشربطي وليد 16

165841 *****180 بنفرح منير 17

200474 *****857 بنعميره عبد المجيــد 18

160700 *****419 عثمان محمود 19

75925 *****169 الفاهم أنيس 20

199959 *****885 عبد الملك مهند 21

33446 *****551 الثابتي االسعد 22

131795 *****047 جاللي مراد 23

134283 *****658 عدوني األسعد 24

75625 *****666 قنونو عثمان 25

19375 *****624 موسى الطاهر 26

179344 *****431 عبوده محمد 27

73465 *****525 دباغي عواطف 28

130843 *****855 حسن أشرف 29

47792 *****841 غومة حافظ 30

85871 *****277 شلبي رضا 31

84310 *****553 دادي عبد الرزاق 32

87150 *****343 بوحليلة الياس 33

191341 *****785 عجاري علي 34

98064 *****763 حاجي امين 35

52665 *****228 كريشان جهاد 36

43471 *****228 كريشان جهاد 36

65832 *****093 الذيب موسى 37

171995 *****003 البكوش أسامة 38

60971 *****398 الغول ايمن 39
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191330 *****507 بنخالد حسام الدين 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
6557 *****335 بنوحادة حسن 1

111926 *****439 بنحامد احمد 2

140955 *****249 مفتاح سفيان 3

143963 *****090 عبدالنور عبدالنور 4

176005 *****475 المرزوقي فتحي 5

99171 *****842 بالحاج عاطف 6

142316 *****464 رزيق بلقاسم 7

77826 *****227 المقداد مروان 8

187950 *****005 شلبي أبوبكر 9

161985 *****330 الشايب جهاد 10

153594 *****665 بنجليلة محمد 11

88132 *****831 بالعربي وليد 12

192712 *****576 الناقوسي المنصف 13

122939 *****548 بنموسى االمحجوب 14

73798 *****477 السالمي عبدالباسط 15
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101485 *****377 المغزاوي شمس الدين 16

31905 *****057 راشد سيف 17

148903 *****529 التواتي حاتم 18

1248 *****636 الخليفي خالد 19

8111 *****113 العابد نبيل 20

42653 *****062 حمادي باديس 21

5899 *****264 بنعبد القادر مهاب 22

53986 *****176 بنمبروك علي 23

89683 *****048 حسن أيمن 24

86236 *****922 بنخالد االمين 25

161119 *****632 زغدود محمد 26

159686 *****773 بنعبداهللا رياض 27

7747 *****487 العربي مالك 28

95396 *****522 العكرمي طارق 29

108916 *****099 بن عبداهللا سيف الدين 30

12650 *****017 بنعبداهللا محمد بنعبداهللا 31

71211 *****824 بنمنصور احمد 32

192424 *****033 محمد جالل 33

154244 *****525 بنمبارك حاتم 34

159963 *****797 موسى حسن 35

11483 *****255 مصباح اسماعيل مصباح 36

139386 *****847 بنجدير عزالدين 37

84364 *****900 مسعود خلود 38

16047 *****703 كربوط إبراهيم 39

76734 *****345 عدوني سمير 40
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139544 *****563 الجعيدي نادر 41

88789 *****718 العياشي ياسمين 42

200417 *****156 الذويبي شهاب 43

127384 *****021 بنمحمد احمد 44

172819 *****602 بنسيدهم خالد 45

11331 *****013 التواتي حسام 46

139844 *****636 شامخ خليل 47

25451 *****857 العابد لطفي 48

120633 *****308 بنبلعيد بشير 49

192694 *****670 الخليفي نور الدين 50

129333 *****211 الزعيبي محمد 51

103539 *****540 بنرحومة شريف 52

59896 *****156 بنحمد محسن 53

135095 *****155 بنعلي المبروك 54

104310 *****770 الشايب خليل 55

192953 *****600 بندغة محمد 56

174717 *****345 بنيوسف االسعد 57

127676 *****297 بالحاج صالح صالح 58

186978 *****607 الشريف محمد 59

81077 *****981 الحاج الفرجاني محمد 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
36771 *****274 المشهور عالء 1

30639 *****728 عطوي أحمد 2

88363 *****416 صوانعيه خليفة 3

150377 *****386 فرج وليد 4

56265 *****923 زغدود ايوب 5

37240 *****198 ضيف اهللا نزار 6

17612 *****622 بكار حمزه 7

99092 *****906 بنصالح عصام الدين 8

121446 *****346 يحي عالء الدين 9

87081 *****732 لهيوي ابراهيم 10

10874 *****071 عبد النبي الياس 11

151928 *****627 العوني رضوان 12

188271 *****222 السليماني مفتاح 13

180167 *****811 الميلوشي معز 14

99613 *****950 البشوال محمد عزيز 15
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129603 *****055 البكوش أمين 16

18477 *****927 الجليدي علي 17

25203 *****954 الحاجي حمزة 18

66357 *****243 رزيم محمد 19

174543 *****973 زقروبة رشيد 20

188028 *****011 المزطوري عزالدين 21

168536 *****517 ثامر أحمد 22

149530 *****067 العشي البشير 23

20419 *****791 بن حريز محمد أحمد 24

67737 *****247 شنيتر محمد 25

188305 *****442 حمرون يونس 26

54289 *****885 بلقاسم محمد 27

172302 *****557 الرجيلي نزار 28

76899 *****060 حامد الحسين 29

113766 *****874 اإلنكشاري نوفل 30

91758 *****478 مشلوش أشرف 31

19029 *****719 اليحياوي يعقوب 32

78921 *****654 دربال كريم 33

184641 *****841 لطرش شكري 34

161673 *****440 بن مرزوق اسامة 35

81091 *****043 جراد سليمان 36

62838 *****242 الشتيوي خالد 37

174832 *****841 الجندلي ضو 38

126854 *****880 مارس جمال 39

115217 *****582 العشي عبد الباسط 40
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89825 *****141 ناجي مصطفى 41

169097 *****853 الالفي ايمن 42

72381 *****470 جورني األمجد 43

188690 *****019 لملومي حكيم 44

47376 *****778 السعفي الصديق 45

97677 *****688 الدخلي عبداهللا 46

196663 *****548 بنهويدي شوقي 47

68781 *****998 الجمني معز 48

138738 *****711 سكرافي عبد الكريم 49

87858 *****878 مطيمط محمد الهادي 50

159886 *****406 سالمه الصادق 51

103914 *****437 الفي فرحات 52

13039 *****750 عدالة وسام 53

37177 *****085 بن حمودة حمزة 54

5452 *****221 السويسي راوية 55

69165 *****993 الغول يوسف 56

52651 *****004 الظريفي خالد 57

62924 *****667 جويلي رضا 58

167912 *****642 الشويخي اسكندر 59

20040 *****018 بوعجيلة فاكر 60

193217 *****007 الربعي زهير 61

74314 *****897 بوخشيم محمد 62

120174 *****472 الفيتوري يوسف 63

193597 *****870 االبيض محمد 64

70704 *****162 بن لطيف ايمن 65
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137697 *****824 مهداوي مكرم 66

161709 *****684 مذكور اسامة 67

184526 *****848 جماعي ناجي 68

145365 *****566 مبروك امير 69

72655 *****790 الكامل حاتم 70

176383 *****814 مرزوق يوسف 71

131903 *****788 السالمي مصطفى 72

84135 *****391 حمدي فؤاد 73

169000 *****020 عون الجليدي 74

90795 *****960 فاهم محمد أمين 75

111289 *****369 غريميل يوسف 76

137143 *****481 الغول زايد 77

18377 *****520 حموده بولبابه 78

33965 *****799 الجوادي عماد 79

86149 *****049 الصكلي بلقاسم 80
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
160630 *****370 لبيض محمد 1

29423 *****356 مرسيط علي 2

119935 *****330 الشيباني علي 3

24786 *****244 صويد طاهر 4

166972 *****152 يحي أنور 5

194847 *****777 الدريدي جهاد 6

195420 *****119 التايب صفوان 7

155644 *****523 الحامدي مروان 8

159542 *****439 الدرقاش هيثم 9

128592 *****786 المسعودي خالد 10

183307 *****953 غولة جمال 11

24670 *****405 بن هويدي بلقاسم 12

176692 *****197 البكاي عصام 13

161972 *****567 عكرمي أمين 14

126533 *****987 جابر صالح 15
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89943 *****011 سدراوي يحي 16

9829 *****541 الحاجي لطفي 17

8784 *****541 الحاجي لطفي 17

106729 *****929 بوكراع حياة 18

201537 *****280 الحرابي خليل 19

168348 *****789 السديري فتحي 20

188399 *****409 بالطيب الهادي 21

162537 *****637 الميساوي خليل 22

135458 *****088 الهوش لزهر 23

36496 *****637 بن صميدة عماد 24

184915 *****794 ضيف اهللا طارق 25

124414 *****334 كريم علي 26

19867 *****276 بنصالح فتحى 27

134222 *****183 الطالب عبير 28

92463 *****403 بوخشيم محمد مأمون 29

49819 *****244 المكي امين 30

47250 *****310 لمرد صالحة 31

195270 *****599 العوني عادل 32

87111 *****957 قمري وسيم 33

23708 *****553 الربيع عبد الحفيظ 34

151410 *****897 لملوم عبدالوهاب 35

146735 *****487 الجراي الطاهر 36

158947 *****743 كريسعان الحبيب 37

28195 *****108 زروق زينب 38

136404 *****723 نقاز نسرين 39
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70132 *****954 كريسعان عادل 40

70 | 1



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

- 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 
92958 *****901 الشارني هيثم 1

101948 *****947 عثماني جمال 2

145565 *****466 مازني عبد الوهاب 3

149036 *****365 شارني وائل 4

57020 *****108 منصوري ثامر 5

158337 *****516 حمايدي حسام 6

194291 *****219 الذهايبي ماهر 7

102314 *****357 العبيدي يوسف 8

152848 *****505 اخذيري محمد 9

98491 *****111 السمعلي سيف الدين 10

118939 *****704 نجالوي مروان 11

59845 *****474 عاشور برهان 12

160805 *****946 السماني سهيل 13

186323 *****580 العبيدي الفة 14

24126 *****915 سايبي وسام 15
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120544 *****345 نعماني رنيم 16

136490 *****265 زيتوني صفاء 17

51505 *****569 عمري راىد 18

51694 *****089 سهيلي مالك 19

83135 *****832 شارني جاسم 20

117520 *****621 بن نصيب قوراري محمد بيرم 21

113777 *****477 حمايدي نضال 22

152230 *****578 قارشي شادي 23

11614 *****972 الزعلوني رمزي 24

180056 *****842 خنيسي محمد حفناوي 25

164714 *****384 عبيدي أحمد 26

123484 *****453 بن عمر عادل 27

64097 *****345 حسيني سيف الدين 28

111589 *****261 وسالتي يوسف 29

162977 *****337 الرزقي فاطمة 30

148472 *****436 قلمامي محمد 31

182972 *****089 عبيدي يونس 32

12516 *****979 السعدالوي ثابت 33

71601 *****093 الرحالي جمال الدين 34

138829 *****438 عامل محمد 35

160891 *****727 العيساوي بالل 36

181345 *****658 رابحي حاتم 37

116763 *****845 همامي علي 38

17933 *****017 بالطيب أسامة 39

106918 *****626 مجدي نجم الدين 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
75812 *****039 العياشي نضال 1

200865 *****799 المالكي حمزة 2

137726 *****941 العمدوني أحمد 3

83115 *****419 الطوجاني نضال 4

90615 *****418 البكري أحمد 5

53219 *****983 المستوري نادر 6

113976 *****296 جبالي وليد 7

197003 *****886 الجويني رمزي 8

128816 *****824 الجبري هيثم 9

190680 *****810 حمدي محمد 10

108089 *****592 الجبالي حاتم 11

177048 *****275 رزقي توفيق 12

170128 *****914 عمارة سامي 13

41299 *****520 مدوري مهدي 14

140442 *****590 سالمي عاطف 15
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157140 *****500 عطواني جوهر 16

126443 *****619 جديدي زياد 17

44034 *****583 رحال محمد ياسين 18

144049 *****430 عياد نادر 19

80096 *****426 صالحي حمدي 20

20808 *****209 ساسي عفاف 21

53348 *****442 ين يوسف حمدي 22

58023 *****799 العلوي عمرو 23

188346 *****055 دالعي عيسى 24

53632 *****103 الوسالتي رؤوف 25

108454 *****868 الطرابلسي سليم 26

109791 *****082 الخذيري ياسر 27

5863 *****823 التليلي أيمن 28

160998 *****816 الماكني المعتز 29

116307 *****177 حبوبي فريد 30

142560 *****606 الجريري أنيس 31

98281 *****445 الرمضاني توفيق 32

198350 *****538 رقوعي أميرة 33

89945 *****910 الولهازي وليد 34

62106 *****468 مداني وجيه 35

110652 *****021 الدريدي ندى 36

184853 *****829 اليزيدي ناجي 37

110783 *****149 البوعاني حكيم 38

171250 *****414 خالدي أنس 39

49623 *****746 الهمامي محمد أمين 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
46593 *****443 بوسعيدي زهير 1

200786 *****701 مرزوقي رياض 2

109512 *****564 مازني عصام 3

111294 *****505 الحيزاوي وليد 4

166025 *****423 حاجي ابراهيم 5

178963 *****764 سالمي نعيم 6

159815 *****862 الفقيري عمر 7

160947 *****767 معموري مؤيد 8

190000 *****677 عيادي مجيب 9

11627 *****818 المسلمي باديس 10

80604 *****096 مزريقي حسونة 11

193928 *****280 الغانمي هيثم 12

162575 *****007 البوالهمي بهاء الدين 13

176509 *****780 كحيلي محمد امين 14

43114 *****911 مزريقي غنيّة 15
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96071 *****748 مغراوي حازم 16

28154 *****604 ورغي رامي 17

202981 *****384 سالمي سيف الدين 18

3096 *****240 عمايري ايمان 19

130557 *****595 خضراوي فراس 20

160955 *****573 المناعي فتحي 21

112533 *****538 قفصي محمد أمين 22

56995 *****997 عبيدي مروان 23

201646 *****568 سلطاني عاطف 24

11144 *****991 غزواني عالء 25

182934 *****039 غزواني يوسف 26

192366 *****449 عيادي طارق 27

168220 *****174 فقيري صابر 28

54923 *****706 جميعي ماهر 29

95663 *****311 دخيلي هيثم دخيلي 30

84850 *****527 الحجاجي بسام 31

52461 *****528 سعيدي حامد 32

93865 *****591 ورغي اشرف 33

125106 *****716 غزواني أمان هللا 34

177659 *****744 جاباهللا ناهد 35

184336 *****275 غنية مهدي 36

12203 *****036 عبيدي أكرم 37

51118 *****051 ورغي نصرالدين 38

169149 *****814 مفتاحي رائد 39

150534 *****405 جديدي رامي 40
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان بريد المدعوين لتقديم   
ملفاتهم في   مرحلة اإلنتقاء األولي 

- 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 
114023 *****591 العبيدي أمير 1

48717 *****530 مبروك واجد 2

132915 *****980 الغربالي الناجي 3

96124 *****801 بنيونس محمد 4

82614 *****172 عبيدي عباسي الطاهر 5

38279 *****215 عباسي هانى 6

54921 *****447 الرياحي أيمن 7

61514 *****131 الدريدي رامي 8

201147 *****863 الرحالي هشام 9

128740 *****359 الجبالي اسماعيل 10

25882 *****181 هرماسي جاد 11

145894 *****012 نفوطي وليد 12

137274 *****758 الميداني احالم 13

144498 *****345 زناقي وسيم 14

10703 *****080 اليوسفي ثامر 15
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43038 *****446 البوزيدي شفيق 16

60468 *****838 المليتي فهد 17

97614 *****635 بالطيب غفران 18

31400 *****899 جبالي بدر الدين 19

94878 *****608 المناعي هشام 20

187450 *****771 العامري عبدالحميد 21

44459 *****286 بلحودي يسري 22

58927 *****307 إبراهيم حسين 23

194233 *****436 المرداسي عبد الرحمان 24

31028 *****515 بن أحمد وسيم 25

43153 *****570 السليطي احمذ 26

102383 *****394 العياري غيث 27

148920 *****053 الزيناوي علي 28

27899 *****603 الدريدي احالم 29

27721 *****621 يعقوبى حازم 30

96256 *****520 بنيونس خليل 31

203090 *****064 الكعبي وجدي 32

189926 *****724 الدريدي عزة 33

105708 *****664 رجب محمد امين 34

110298 *****248 الشتالي وجيه 35

69154 *****558 محواشي وائل 36

198893 *****606 عبود زياد 37

123870 *****543 عياشي منال بنت محمد العابد 38

123074 *****501 الجبالي أحمد 39

180375 *****930 المانسي حمدي 40
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91520 *****645 مبارك سليم 41

116517 *****676 السمراني محمد الصالح 42

85085 *****468 الوحيشي خالد 43

115979 *****913 النفوطي بالل 44

18905 *****116 الجبالي نورالدين 45

100691 *****552 الهمامي محمد 46

24387 *****986 الوالني أريح 47

106458 *****929 المنصوري سارة 48

64128 *****106 منصور الياس منصور 49

126937 *****484 الوسالتي حسام 50

196166 *****896 المحمودي بالل 51

146173 *****262 صالح أشرف 52

68994 *****934 الماجري اسكندر 53

112604 *****662 مانسي محمد 54

50214 *****423 صالح منذر 55

165911 *****699 النوري محمد 56

140816 *****756 اليحياوي حاتم 57

51024 *****042 الفرشيشي ياسين 58

181794 *****924 عرائبي عالء الدين 59

99035 *****060 الزريبي شاكر 60
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