
قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     تونس الكبرى 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
167442 *****302 كريشة المستيري أحمد سيف الدين 1

157277 *****199 عباسي عائدة 2

54557 *****988 التليلي مالك 3

79543 *****723 الدشراوي احالم 4

164646 *****483 الزهاني مريم 5

99023 *****822 الدخالوي نورس 6

119729 *****292 قاسمي سوار 7

21798 *****278 بن غربال هيام 8

188098 *****200 طرخاني شيماء 9

65055 *****032 المحواشي مصطفي 10

203244 *****490 الجمل محمد أكرم 11

82932 *****365 الوصيف اسالم 12

28198 *****959 الهمامي مالك 13

27163 *****323 مرزوقي هالة 14

54195 *****609 طاهر مالك 15

1 | 1



152921 *****574 الحكيري أماني 16

195886 *****937 النهدي خالد 17

173487 *****151 الراجحي هيفاء 18

163926 *****804 طياري ندى 19

165594 *****951 بن قصداهللا شيماء 20

59652 *****326 حرباوي سارة 21

23315 *****947 دخيل اية 22

156118 *****398 طرشون أنس 23

27006 *****061 الماجري كريمة 24

23050 *****943 السوسي محمد التيجاني 25

29700 *****912 مزهودي ندى 26

193421 *****337 الغندري اكرام 27

148412 *****401 الشيباني صفاء 28

95157 *****170 شمروخي محمد أمين 29

64560 *****990 يعقوبي رانيا 30

48353 *****550 تمرزيزت سارة 31

121516 *****535 الغربي أنور 32

167559 *****101 زنين سهى 33

165089 *****430 غريبي عمر 34

82911 *****671 شارني سلوى 35

18593 *****698 سبعي ندى 36

68929 *****072 الكوكي سيرين 37

53320 *****019 الحسناوي أميرة 38

28589 *****059 الغانمي نورهان 39

82484 *****192 السوسي آية 40
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159000 *****032 بن علي جيهان 41

13479 *****003 بن جالل أريج 42

142314 *****656 الصفايحي رانية 43

118766 *****372 نجاحي منتصر 44

53441 *****938 سليم مهدي 45

39555 *****092 القاسمي قصي 46

84448 *****060 العرفاوي مريم 47

175943 *****198 بن حسن فريال 48

21105 *****034 قاسمي أماني 49

12328 *****303 البنضياوي هناء 50

109090 *****156 زعيبي شيماء 51

180443 *****610 العباسي أميمة 52

142596 *****259 سيوبي غادة 53

23803 *****337 مجاهد محمد أمين 54

177444 *****738 بنجمعه يسرى 55

150928 *****119 الكوكي زينة 56

22665 *****529 لقطي وفاء 57

6095 *****645 الماجري شيماء 58

36346 *****980 مرزوق أيمن 59

41245 *****305 الباسطي أميمة 60

26934 *****433 بن عاشور نوال 61

186632 *****400 الدريدي فريال 62

47438 *****857 النوالي زهور 63

24098 *****894 الزواوي عبير 64

165473 *****393 سلطاني منال 65
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36849 *****231 ساسي رحاب 66

187557 *****692 الدجبي حسام 67

124709 *****125 زكري سيرين 68

177231 *****325 الزواغي فرح 69

191812 *****135 عزوز شهاب 70

124484 *****425 عبيد أماني عبيد 71

148267 *****003 اليعقوبي رانية 72

104068 *****576 خريصي خلود 73

106648 *****926 برهومي روعة 74

82509 *****281 العبيدي تاج الدين 75

201235 *****431 الكلبي بشرة 76

11730 *****123 يامون حكيم 77

71268 *****672 بالميم زياد 78

108968 *****193 مومني إبتسام 79

22710 *****804 المولهي نادر 80

185753 *****531 بوعرادة جيهان 81

171016 *****837 عياري سندة 82

38696 *****167 الهداجي إيمان 83

87259 *****641 فطفوطة إيهاب 84

59257 *****793 الصالحي سارة 85

115278 *****957 بن مهريّة عزّة 86

79133 *****530 حمادية هدى 87

10036 *****042 الشيحي هاجر 88

103551 *****172 مرزوق أنس 89

24263 *****813 الفرشيشي لطيفة 90
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73761 *****645 المسيحلي نسرين 91

41022 *****567 القيزاني رضوان 92

42339 *****120 93 زارعي وئام

137046 *****038 خميالت خولة 94

13376 *****262 االزرق نور الهدى 95

40481 *****290 الكالعي أمية 96

6561 *****159 الرجايبي علي 97

45457 *****364 عيساوي نورهان 98

179006 *****656 بن تيني زهرة 99

195195 *****742 بن سيك سالم غادة 100

58881 *****025 العرفاوي مريم 101

97332 *****500 غنيمي رنيم 102

164943 *****685 خميري عزه 103

91421 *****686 غراب سمر 104

59305 *****854 زوادة اميمة 105

5181 *****621 الجويني سيرين 106

51114 *****190 اليمدي آية 107

13361 *****051 الشايب آية 108

78181 *****662 شوالي إيناس 109

171666 *****471 الطرابلسي سناء 110

11905 *****649 الجالصي ريم 111

135786 *****306 الطرابلسي سيرين 112

61484 *****818 طرخاني آية 113

194203 *****616 حدشي فداء 114

122139 *****365 الشابي فاطمة 115
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171633 *****691 الحنفي رانية 116

9861 *****005 الفزاني حُسْنَى 117

15085 *****767 سالمي أحالم 118

84475 *****090 برهومي أميمة 119

467 *****797 بنالحاج المكي ألفة 120

67624 *****240 الطرابلسي زينب 121

110529 *****513 الغربي سمر 122
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة بنزرت 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
74561 *****664 السعيداني بشرى 1

2152 *****226 النفزي صفاء 2

121297 *****842 البيش آية 3

135682 *****644 العكاري سيرين 4

154256 *****730 القرامي سوسن 5

144471 *****212 الفطناسي صابرين 6

43283 *****723 البلعيدي سارة 7

73762 *****004 المي محمد أمين 8

163881 *****321 عاشور مكية 9

42639 *****055 المرنيصي أميرة 10

100973 *****146 النصراوي سندة 11

193857 *****691 رجب منال 12

41934 *****198 السعيداني منى 13

83874 *****545 الهذلي انيسة 14

53768 *****923 الرواحي صفاء 15
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81604 *****316 البجاوي سوار 16

21368 *****516 ayari سامية 17

48419 *****869 الحشاني عبد الرزاق 18

66667 *****407 الورتاني زهور 19

5032 *****186 الذوادي شيماء 20

105407 *****029 القلعي غفران 21

88766 *****105 عبد اللطيف رانية 22

81776 *****240 بوحديدة تيسير 23

44356 *****346 الشناوري جواهر 24

130447 *****425 الماجري إكرام 25

176955 *****002 قرط سوار 26

11558 *****482 الرفرافي سمر 27

23448 *****824 المشرقي نورهان 28

73784 *****110 الذوادي نورهان 29

156163 *****801 طرشون سهى 30

121788 *****729 النخلي لينة 31

166350 *****887 مزليني بشيرة 32

105602 *****326 خنّوش محجوبة 33

196792 *****547 البيش سيرين 34

118715 *****774 الرفرافي سيدة 35

78282 *****165 شقرون خالد صالح 36

13675 *****242 العياري نهى 37

83138 *****224 اللواتي شكري 38

49722 *****055 المشرقي أحالم 39

168664 *****760 العنابي مريم 40
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11309 *****812 دنباش محمد ضياء 41

20788 *****564 الشنوفي نور 42

8305 *****842 البحري خلود 43

28203 *****460 بن عويتي إسالم 44
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة زغوان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
37138 *****789 عليات مالك 1

14295 *****849 زير ميساء 2

32967 *****129 جوادي حمزة 3

109318 *****532 الصغير رهام 4

91476 *****147 الفرحاني غبير 5

60269 *****072 بن حفيظ ابتسام 6

60763 *****477 الجبنياني نورة 7

4183 *****517 الساسي أميمة 8

174645 *****377 بن زينة بالل 9

166543 *****421 بن الحاج الشايب وفاء 10

77635 *****745 بن علية عبير 11

78338 *****032 الحاج حسين زينب 12

1316 *****630 بن عماره عبير 13

69162 *****424 بن سليمان سامية 14

43238 *****517 علية خلود 15
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73760 *****796 بن قوتة شيماء 16

17272 *****534 بن عبد اهللا آية 17

48733 *****572 الشطي الطاهر 18

186351 *****478 مراح هدى 19

50678 *****922 الرياحي منال 20

57434 *****141 هيشري سارة 21

90547 *****772 بن لطيف آية 22

89077 *****619 بن ضيف مالك 23

61172 *****783 تاج ميساء 24

94290 *****017 الحاج عمر رانية 25

113363 *****349 بن طالب احمد دعاء 26

23784 *****357 خلف اهللا أحمد 27

165203 *****549 الحنبوصي اسماء 28

10365 *****108 الطياري محمد 29

67569 *****345 بنسماعيل رحاب 30
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة نابل 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
12801 *****510 السعدي مريم 1

190297 *****437 الهيشري ابتسام 2

62092 *****629 بن سليمان منيار 3

93082 *****204 األسود سحر 4

48096 *****896 العجيلي خلود 5

130824 *****904 عسول مرح 6

52497 *****035 النويصر صبرين 7

6941 *****347 القايد ميساء 8

17493 *****386 القبطني سليمة 9

203164 *****683 شبوح ياسمين 10

122852 *****869 الحيدري سماح 11

92718 *****166 الرزيقي جواهر 12

151258 *****754 فرحا ني عواطف 13

28325 *****756 الخضراوي أميمة 14

53653 *****079 بنمعاوية جواهر 15

12 | 1



93582 *****554 المحمدي فاتن 16

6426 *****430 دوزي سندس 17

18700 *****887 الحلفاوي إيمان 18

44319 *****194 بوعجينة زينب بوعجينة 19

20494 *****882 غيضاوي امنة 20

16728 *****771 طوجاني سارة 21

18856 *****116 الدرويش منيار 22

193498 *****561 بعطوط آية 23

39721 *****485 الشريف فاطمة 24

57171 *****470 العياري هاجر 25

158933 *****629 عبود شيماء 26

78804 *****075 المحمدي هيبة 27

66867 *****966 طعم اهللا ماهر 28

193226 *****069 الطويل نادين 29

107057 *****731 بن يوسف سليمَة 30

26472 *****121 العبيدي فاتن 31

72766 *****583 الحوات أشرف 32

170418 *****672 زيادية يسرى 33

154738 *****547 البالجي درصاف 34

79304 *****160 قزارة إكرام 35

81783 *****916 قويدر عواطف 36

162554 *****627 بلحاج أحمد وجدي 37

134459 *****124 بوليلة سمر 38
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سوسة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
60241 *****336 اللطيف عمر 1

105069 *****099 المغيربي أمل 2

191205 *****984 العياشي نور 3

158013 *****325 الدبابي هاجر 4

15995 *****746 بوراوي فاتن 5

85170 *****964 الدواس عبير 6

136835 *****738 الصويّد سحر 7

138339 *****055 جوالق سارة 8

75427 *****733 بريهمي هندة 9

46750 *****418 بن عمار أسماء كاملة 10

27577 *****493 الوسالتي حسام 11

177446 *****178 فجاري منية 12

151903 *****361 الهريش أميمة 13

43290 *****589 الهريّش أسماء 14

132373 *****615 بنعلية أميرة 15
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21093 *****257 طالبي غادة 16

148377 *****938 خالد ثريا 17

67839 *****201 بوبكر سوار 18

56648 *****935 الصغير سندة 19

60758 *****058 اللواتي ضحى 20

64360 *****356 شهيبي سهير 21

172332 *****905 البراق أمل 22

187602 *****523 جعبر شفيق 23

147293 *****574 جغام وصال 24

10499 *****763 قفصي التيجاني 25

93385 *****388 سعيدان غادة 26

133175 *****519 عياشي أميمة 27

101030 *****725 الغربي صفاء 28

31066 *****233 بوراوي الحطماني نبيلة 29

60419 *****041 عويساوي كريمة 30

200536 *****819 الجوادي محمد 31

19718 *****159 بن رجب ياسمين 32

51692 *****025 مناد بلسم 33

161969 *****005 عمار شيماء 34

72965 *****159 الجالصي نادية 35

973 *****311 الرياحي حذامي 36

5928 *****380 بوتليس خديجة 37

42631 *****608 عبد النبي وجدان 38

9766 *****192 س?ير حمزة 39

28955 *****582 بن أحمد إلياس 40
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29607 *****710 الهذلي أسامة عبد الرحمان 41

552 *****599 واسع البال سوسن 42

70854 *****945 إبن الحاج سلطان أسماء 43

21852 *****756 عمار أسماء 44

1259 *****028 العجرود اميمة 45

133011 *****149 عبد الحميد أماني 46

5864 *****291 دحمان نورهان 47

24120 *****505 فجاري هاجر 48

175230 *****453 بنسعيد أماني 49

70135 *****956 كحالوي أريج 50

41577 *****573 النفاتي أميمة 51

20512 *****348 منصور سيرين 52
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المنستير 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
65402 *****746 األزرق منار 1

52580 *****879 النعيجة شيماء 2

1911 *****716 شحاتة ذكري 3

14702 *****829 الهواري إخالص 4

157720 *****254 سفطة رحاب 5

200200 *****898 الميّ سارّة 6

59755 *****122 قاللة منال 7

28916 *****207 بوزقْرو سارة 8

77767 *****728 رقية آية 9

6963 *****540 حليلة شروق 10

2027 *****579 سالمة احمد 11

13831 *****440 الميلي رحاب 12

5238 *****321 التهامي سيرين 13

73461 *****745 سالمي أميمة 14

3894 *****588 الشاوش رحمة 15
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58148 *****345 بن الحاج خليفة اسامة 16

57485 *****544 الخضراوي درصاف 17

83128 *****177 بوراوي حمدي 18

5990 *****700 السويعي بن سالمة راوية 19

10258 *****430 البرهومي نورهان 20

95206 *****918 معتوق وديع 21

47569 *****821 العيني هندة 22

196161 *****914 زعفران أسماء 23

183096 *****067 بنعمر سامية 24

59139 *****960 بن إبراهيم أميرة 25

134411 *****679 بن عبد الحفيظ سندس 26

147872 *****039 الحمامي سماح 27

123543 *****675 بن مسعود اميمة 28

40368 *****869 ضو يسرى 29

87967 *****685 عامري عبلة 30

125704 *****646 القنوني هاجر 31

87861 *****382 سليمان سارة 32

151614 *****761 الشايب اماني 33

180010 *****328 ساعي آية 34

37290 *****449 المؤدب سيرين 35

60782 *****019 بن صالح فاتن 36

23544 *****039 المانسي رحمة 37

91624 *****204 شيبوب سيرين 38

176991 *****648 خليفة سمر 39

105000 *****746 حنزولي ميساء 40
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43110 *****209 قاسم نوال 41

36839 *****520 بالحاج يوسف حرم الجزيري سيرين 42

53557 *****118 اكريديح مجد الدين 43

19127 *****507 شطير فاطمة 44

137714 *****884 قدوار أسماء 45

16472 *****039 الحاج احمد محمد االزهر 46

109542 *****014 بن لطيفة عبير 47

124644 *****977 الجنزري دنيا 48

59353 *****180 عمري أماني 49

16637 *****754 التركي تيسير 50

15696 *****073 صيدية رانية 51

763 *****843 المجدوب أريج 52

96189 *****247 جوادي وئام 53

8442 *****194 قريشي مريم 54

20979 *****683 الزبيدي اية 55

182634 *****240 مذكور ريم 56
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة المهدية 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
157755 *****437 الهاللي أسماء 1

195412 *****309 مبروك امل 2

15177 *****658 عالية أميرة 3

52299 *****821 مرزوق ايمن 4

91969 *****184 الحالوي شذى 5

82875 *****457 الشالئفة عايدة 6

122470 *****467 بوشناق مالك 7

82202 *****339 8 الكوني شيماء

29114 *****259 الربيعي مريم 9

77515 *****054 عبد المولى اميمة 10

66078 *****643 رجب نجاة 11

153996 *****704 الحرازي سحر 12

151821 *****194 بن أحمد أميمة 13

45241 *****559 خليفة ياسمين 14

13073 *****711 برع هاجر 15
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3950 *****090 عزديني نجوى 16

124671 *****006 مساعد رحاب 17

86838 *****059 بن عامر راوية 18

8918 *****274 بن سالم نور الهدى 19

142180 *****949 زروق نادية 20

118785 *****700 المشتي ريم 21

146248 *****129 البيار سيرين 22

128631 *****159 واجة إيمان 23

144732 *****727 العلوي هديل 24

3387 *****824 ذويب لبنى 25

62451 *****150 المبروك نورهان 26

7067 *****368 بلخير ابتهال 27

2622 *****085 صفر سارة 28

39109 *****667 مفتاح بثينة 29

19394 *****354 بنعمر أحمد 30

5638 *****908 ابراهم محمد أمين 31

112190 *****407 بوذينة وئام 32

9195 *****318 فتح اهللا خولة 33

10834 *****472 اإلمام شيماء 34
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة صفاقس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
84822 *****234 السافي سيرين 1

27413 *****034 السماوي ياسمين 2

94410 *****915 الخراط ملكة 3

199496 *****384 شعبان زهور 4

167278 *****691 مقني فاطمة 5

130399 *****466 األمين يسرى 6

80197 *****120 الشريف مريم 7

120005 *****818 الطرابلسي ياسمين 8

42113 *****828 الشويخ سيرين 9

40164 *****572 الزقرقر سندة 10

44330 *****972 دربال رحاب 11

5737 *****343 غربال إيناس 12

65073 *****635 معلى هنيدة 13

50006 *****807 السماوي باسم 14

5508 *****185 غربال ميساء 15
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138160 *****038 عداالت نسرين 16

17925 *****454 الصغير نريمان 17

635 *****895 نجاح الهادي 18

158759 *****850 الحفناوي سلمى 19

109322 *****352 بن صالح ايناس 20

187019 *****387 قراجة هيبة 21

108455 *****751 بوعصيدة نور 22

111740 *****916 خشارم نضال 23

9718 *****778 الحاج قاسم سيرين 24

74363 *****079 كمون فاتن 25

175504 *****394 مطييع سرور 26

43387 *****221 شعبوني رانية 27

116398 *****366 شطورو محمود 28

51174 *****678 القسمطيني سماح 29

158384 *****006 الجبالي أميمة 30

107207 *****655 الخوفي رانية 31

46498 *****285 الرقيق هند 32

78188 *****911 الرقيق اميمة 33

51820 *****259 التركي راوية 34

31096 *****040 بن العراكي مهدي 35

113883 *****737 نجاح آمنة 36

47959 *****843 الرقيق إيمان 37

147720 *****631 عودي الفة 38

64049 *****982 كمون آية 39

200648 *****312 الجراية اماني 40
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64117 *****457 قيدارة اميمة 41

145691 *****312 المعالج امل 42

30280 *****509 القابسي ميساء 43

28144 *****105 بن منصور مريم 44

14780 *****219 شلبي نور 45

122637 *****941 األحمر عفاف 46

16889 *****607 اللومي ياسمين 47

193246 *****371 بوكثير الصغاري حنان 48

29714 *****192 الرقيق أحمد خليفة 49

20816 *****336 نجاحي سيرين 50

83050 *****216 العيادي عمر 51

175379 *****861 زنازن هاني 52
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القيروان 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
184388 *****482 صيفي علياء 1

66947 *****366 بن حلوة أميمة 2

34353 *****537 البقلوطي فاتن 3

18075 *****202 إمنافقي آية 4

8404 *****576 ماني رشاد 5

133829 *****274 مالط ايناس 6

68668 *****715 الحامدي رانية 7

22027 *****436 عبد الكافي عمر 8

145664 *****857 هداجي محمد 9

109486 *****330 الفالح راضية 10

197506 *****886 حمداوي نادرة 11

26000 *****265 ماني رياض 12

54274 *****340 شيحاوي إنصاف 13

34844 *****919 العماري ريم 14

38647 *****045 النفزاوي فاطمة 15
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80484 *****314 عبد الكافي محمد 16

131506 *****122 العدامي رانية 17

115479 *****417 قاسمي مروى 18

76022 *****414 فرحاني محمد ياسين 19

142011 *****604 الخليفي سامية 20

15601 *****323 بحروني مهدي 21

39405 *****118 خصيب هالة 22

88062 *****228 قيزاني غفران 23

146609 *****900 مراد عاطف 24

141034 *****027 سقة حمدي 25

49762 *****113 الشعباني نسرين 26

70721 *****991 رماح عبدالرحيم 27

105902 *****492 غنام محمد امين 28

19403 *****402 بامري ختام 29

123752 *****935 سباعي كلثوم 30

74858 *****849 حباسي صابرين 31

94995 *****896 هروم إكرام 32

69177 *****133 الخليفي إقبال 33

130290 *****216 ظاهري خلود 34

11792 *****253 ميغري سوار 35

65783 *****466 عجيلي انتصار 36

132375 *****632 شامخي موسى 37

200061 *****134 سبوعي محمد 38

43806 *****477 المامني أسماء 39

117175 *****713 بن عمار رفيق 40
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701 *****801 عيساوي محمد غيث 41

94580 *****571 عرمة ذاكر 42

318 *****932 عماري بالل 43

135065 *****853 بلغوثي حكيم 44

15081 *****083 خصيب سوار 45

44863 *****582 عبدة نادرة 46

122803 *****171 الظاهري تقوى 47

122257 *****089 بن عامر فاطمة 48

10293 *****714 يعقوبي سامية 49

12541 *****421 زايري عائشة 50

108706 *****052 صويدي مريم 51
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة القصرين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
13611 *****633 مقري حنان 1

3270 *****988 الشهبي رؤى 2

62088 *****037 الدرويشي مليكة 3

30161 *****205 سلطاني الهام 4

65741 *****627 شعباني سندس 5

16229 *****423 عسيلي وصال 6

41018 *****801 اليحياوي أمال 7

45047 *****256 قاسمي امل 8

190284 *****236 عاشوري وصال 9

57876 *****983 شرفي ايالف 10

73956 *****346 منصوري مبروكة 11

9874 *****206 رحيمي حنان 12

58066 *****455 رائسي رياض 13

164231 *****007 السعيدي سناء 14

2531 *****634 شعباني أحالم 15
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96991 *****352 نصرلي غفران 16

140563 *****976 قرمازي أميه 17

9973 *****581 الذوادي منير 18

143349 *****925 شعباني حمزة 19

24380 *****206 ميساوي عالء الدين 20

190771 *****629 سعداوي مريم 21

31724 *****369 لطيفي عباس 22

121891 *****379 حقي إلهام 23

2804 *****638 شعباني خويدم 24

33473 *****853 هواشي مالك 25

26022 *****874 دربالي فريد 26

25637 *****536 طالبي تقوى 27

43732 *****232 حاجي نجاة 28

14738 *****068 معامري سوار 29

33097 *****320 منصوري أيوب 30

61373 *****316 اليحياوي صفاء 31

95629 *****295 بولعابي محمد مجد 32

66593 *****703 ?اسمي عبير 33

368 *****660 عبيدي سيف الدين 34

4770 *****080 سالمي عدنان 35

94831 *****578 مباركي فدوى 36

144770 *****319 حسني درصاف 37

89997 *****147 بوعزي ندى 38

38757 *****716 بوزيدي مجدولين 39

47904 *****868 شهبي انتظار 40
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34241 *****243 جباري الهادي 41

4706 *****617 خيري تقوى 42

35078 *****675 عيادي خولة 43

31573 *****840 بوزيدي ميساء 44

171304 *****870 دلهومي بسمة 45

94563 *****553 بوزيدي إيمان 46

56289 *****788 حقي عبد المؤمن 47

33477 *****008 مباركي احمد 48

142550 *****594 نصري خولة 49

4780 *****956 يحياوي شراز 50

60612 *****177 حقي غفران 51

31489 *****444 قاهري سحر 52

121789 *****368 الدبابي يسرى 53

749 *****429 دربالي نسرين 54

53561 *****754 رابحي احالم 55

6361 *****251 نفطي سفيان 56

167155 *****291 منصوري نجاح 57

7217 *****742 البوعالقي اسماء 58

89939 *****997 لطيفي عفاف 59

88127 *****889 غرسلي كريمة 60

126125 *****722 طرشي عائدة 61

6085 *****840 حقي زهور 62
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قفصة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
52359 *****594 ظاهري يسرى 1

170695 *****237 صدراوي هديل 2

134446 *****376 علية غادة 3

147595 *****081 حمادي جوليا 4

158230 *****578 أوالدحامد نسرين 5

119955 *****610 يحياوي أمل 6

186309 *****652 بن جدو دنيا 7

192138 *****209 سعيد وفاء 8

15679 *****961 بن خليل سيرين 9

158698 *****517 اعلياني مها 10

17072 *****970 بالحسن هداية 11

62704 *****435 عباس غفران 12

151619 *****271 مسعود سهير 13

50312 *****585 جبرور آية 14

4363 *****182 يحي أمل 15

31 | 1



111440 *****474 داللي سنية 16

97202 *****648 رجب دنيا 17

91436 *****340 حزاز وئام 18

87696 *****948 سلطاني يسرى 19

99887 *****186 بنداود أمير 20

37851 *****862 حسني أميمة 21

180162 *****602 عليبات عزيزه 22

195721 *****105 ساعي سناء 23

4506 *****178 بلخير نادين 24

129324 *****749 جراد مروة 25

120140 *****963 نفاتي انتصار 26

183147 *****117 بنعمر نسربن 27

190627 *****408 الشهود شيماء 28

11871 *****899 العمراني وهيبة 29

12167 *****425 كرامتي مالك 30

81269 *****134 الغول جبران 31

14286 *****246 سعيد آية 32

90060 *****684 بكوري سناء 33

51534 *****964 جدله ندى 34

59660 *****727 األطرش شيرين 35

75774 *****900 زروق امل 36

145539 *****398 عبد السالم درصاف 37

86549 *****231 عمراني سماح 38
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سيدي بوزيد 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
26925 *****644 بدري نعيم 1

67676 *****293 عبدالالوي ميساء 2

166894 *****213 مشي عزيزة 3

44830 *****387 قروي أشرف 4

164957 *****569 هرابي فدوى 5

32529 *****648 عاصي منار 6

6246 *****279 العوني نادية 7

20448 *****134 بوعزيزى ثامر 8

24207 *****735 برهومي جهاد 9

96640 *****346 هرابي مهران 10

2831 *****950 فرج مباركه 11

97815 *****788 بوزيدي الشاذلي 12

118537 *****260 هرابي وئام 13

139938 *****448 يوسفي وئام 14

31393 *****097 السعيدي عباس 15
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123589 *****889 بوزيدي إشراق 16

73795 *****949 البوعالقي أسماء 17

118279 *****156 كدوسي وسام 18

36554 *****025 قمودي أسماء 19

2899 *****077 عامري ايوب 20

187636 *****123 قوادرية تقوى 21

149145 *****883 منصري خوله 22

137621 *****003 قاسمي اماني 23

62184 *****123 حنزولي سرور 24

120183 *****649 هاني درصاف 25

69099 *****060 عباسي اماني 26

109567 *****457 حامدي تيماء 27

27476 *****282 حجالوي شيهاب 28

141026 *****609 عكريمي خلود 29

4031 *****933 حسيني عائدة 30

68365 *****761 سويسي سناء 31

16600 *****525 سليمي أيمن 32

119489 *****997 هرابي وفاء 33

50087 *****488 يوسفي فاتن 34

41261 *****522 ابراهمي نورس 35

5075 *****130 الخضراوي وفاء 36

152598 *****355 كرمودي امنة 37

71156 *****686 بدري أسامة 38

76228 *****281 منصري مازن 39

28140 *****033 جدائدة اماني 40
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46468 *****142 خليفي حسام 41

116714 *****707 قاسمي وسام 42

93619 *****837 خليفي منتهى 43

17967 *****981 سليمي سميحة 44

143411 *****528 قادري حسام 45

179586 *****739 ابن زايد ناجي 46

37366 *****371 قروي يسرى 47

42092 *****110 علوي نادر 48

72813 *****767 نصيب هديل 49

40853 *****276 كرومي ياسين 50

178578 *****573 علوي كوثر 51

109851 *****754 عمري مالك 52

176424 *****664 صالحي جيهان 53

1883 *****980 بنعمر اخالص 54

92150 *****378 سالم اشرف 55

6131 *****689 سعيدي محمد 56

102916 *****659 عامري ندى 57

9912 *****587 بِالوَافِي محمد علي بالوافي 58

54466 *****361 ضيفي سيف 59

52158 *****347 بوحاجب نسرين 60
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة توزر 

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

183809 *****013 مباركي نسرين 2

93503 *****399 الهاني علي 3

97389 *****372 الحامي امال 4

93472 *****880 عامر أريج 5

15946 *****292 حمادي عبير 6

150797 *****219 فريجه حفصيه 7

101575 *****924 الصليعي بسمة 8

129400 *****336 الرويسي وداد 9

26379 *****344 بلعيد حسنة 10

70685 *****898 الشريف فاطمة 11

168498 *****523 ثامري عبداهللا 12

42177 *****507 كدس نهال 13

23351 *****992 طرش مرمر 14

39647 *****250 الخويلدي ربيع 15
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91193 *****961 روازي مالك 16

56757 *****264 مساعي أشواق 17

12165 *****055 الزاوي وسام 18

89228 *****346 صنديد رانية 19

158521 *****933 حميدي سمر 20

16786 *****060 نبيلي امنة 21

29028 *****258 الحمرة أسامة 22

10581 *****238 هدهود سمر 23
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قابس 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
541 *****546 بن أحمد عفاف 1

137104 *****255 جوادي سوار 2

82176 *****534 مراد مروى 3

195354 *****868 عمري ريم 4

186098 *****570 الهريشي عزيز 5

2010 *****516 القفراشي مجدي 6

94341 *****012 عبد الالوي نسيم 7

147074 *****164 جماعي سيرين 8

55035 *****077 عمارة اميرة 9

42659 *****815 زعاترة منى 10

60986 *****419 السويد مريم 11

184046 *****209 الضحاك معز الخليل 12

51880 *****661 خصخوصي رانية 13

143125 *****419 مساعدي الشعلي 14

5407 *****668 حمزة شيماء 15
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17987 *****642 سالمة نرهان 16

123478 *****774 محمدي مروى 17

98539 *****667 مزهودي مهاب 18

117083 *****950 حمدي امل 19

4896 *****442 قابسي ياسمين 20

28020 *****666 بن علي عزيزة 21

121422 *****690 بحار رنيم بحار 22

18517 *****850 بن فالح فطيمة 23

33842 *****692 مساعدي زهره 24

176488 *****027 سالمي عادل 25

2496 *****835 يعقوبي تقوى 26

157483 *****343 بن ساسي كوثر 27

88333 *****421 الجماعي فاطمة 28

156011 *****174 نائلي عبد الرزاق 29

24594 *****396 النجار منيرة 30

8256 *****288 الظاهري معاذ 31

133496 *****841 جاللي نعيمة 32

120901 *****417 المعيوفي مسعودة 33

142485 *****289 عمر رؤى 34

154984 *****095 سعيد محمد امين 35

88475 *****619 بنيعقوب سهى 36

118490 *****767 المعلول منال 37

43225 *****326 حرابي منى 38

821 *****142 صهبي شيماء 39

45740 *****022 خليفي بسمة 40
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6466 *****694 جبري أسامة 41

2384 *****554 بوشريكة انيس 42

127961 *****138 لسود هالة 43

59785 *****448 الذيب أشواق 44

23096 *****988 بوطيب إيهاب 45

35857 *****811 شمام ميساء 46

155450 *****738 قماطي كوثر 47

57361 *****726 قرفة اميرة 48

171691 *****636 مهذب أريج 49

92442 *****938 عمري اميرة 50

8899 *****884 دخيل هيبة 51

22123 *****106 الجمني نور العالء 52
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة قبلي 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
176292 *****949 نصير مروى 1

126500 *****011 المنوبي مريم 2

155907 *****388 العجال مريم 3

35637 *****866 حماد ضحى 4

70977 *****861 بالهادف مالك 5

76401 *****626 البليداوي حليمة 6

138243 *****789 بنمنصور عبير 7

143505 *****198 بالحاج احمد صفاء 8

108235 *****893 شوية ايناس 9

38376 *****196 بنحرب أسماء 10

56794 *****411 بن مبروك زينة 11

41556 *****940 الخالدي رانية 12

88626 *****395 البدوي حمزة 13

94652 *****555 شوًد منال 14

30272 *****024 الحبيب عطاف 15
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62372 *****904 بوبكر رمزي 16

113308 *****409 سباعي أماني 17

101652 *****414 بن مسعود صابرين 18

57549 *****294 الجمني اسكندر 19

152881 *****957 محلي أماني 20

145362 *****361 خليفه وصال 21

23471 *****773 الرائف وجيه 22

91013 *****347 بن ابراهيم جواهر 23

125114 *****291 عباس تيسير 24

83697 *****534 بنعبد اللطيف آسية 25

37391 *****806 معالي نور 26

73745 *****778 العدواني مبروكة 27

4778 *****792 الساسي مروه 28

103201 *****656 بنحامد وجدي 29

55128 *****738 الكار احالم 30

118956 *****629 الجدي نورس 31

4036 *****450 بنبلقاسم سحر 32

63708 *****188 سالم أشواق 33

43754 *****393 جابر نجود 34

2614 *****100 العجيمي أحالم 35
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة مدنين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
60206 *****087 عدالي أمينة 1

36876 *****959 لمورو رنيم 2

148268 *****014 العيساوي إسمهان 3

70889 *****527 حفصاوي نجاح 4

36454 *****049 سعود مريم 5

18459 *****343 بوسيف هديل 6

138235 *****788 الحدّاد رماح 7

120551 *****869 السالمي اميرة 8

29788 *****774 حمدي أميرة 9

1565 *****553 عرضاوي فايزة 10

193476 *****301 مصلح رحاب 11

147342 *****384 بن تاردايت وجدي 12

147455 *****612 بوعمود وفاء 13

27072 *****177 دريرة درة 14

11911 *****096 غنبة ميساء 15
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34994 *****500 بنلطيف فارس 16

168721 *****666 العونلي مالك 17

105189 *****677 غمير مروى 18

44400 *****037 حداد معتز 19

41087 *****485 شندول هدير 20

186693 *****925 كريوان منال 21

8198 *****024 مكرازي مروان 22

27847 *****068 الساطوري وسيم 23

100635 *****311 شامخ ايناس 24

121427 *****392 ضيف اهللا آية 25

200033 *****256 عبشة عبير 26

60393 *****316 الوريمي خولة 27

149607 *****267 طليق فاطمه 28

33372 *****230 لزلم خلود 29

138920 *****993 والد عبد اهللا اسكندر 30

10970 *****154 أرواي شيماء 31

7790 *****258 جوادي نهى 32

65652 *****130 بطيخ مهدي 33

67444 *****056 الغودي إكرام 34

35446 *****270 حجام ابتهال 35

84618 *****534 قديري سماح 36

17421 *****960 رزوان فرح 37

35821 *****401 سكرافي مروى 38

45860 *****324 الحداد رحاب 39
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة تطاوين 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
177089 *****972 الشهيدي فاطمة 1

158224 *****313 المذبوح إيمان 2

186008 *****942 نصر ندى 3

60182 *****711 العكروت فتحية 4

62888 *****311 حزامي خلود 5

58383 *****151 روين اسماء 6

35692 *****953 دبوس سلوى 7

126211 *****458 األزعر مروى 8

71178 *****696 الشلحي ايناس 9

23753 *****034 الخرشاني ألفة 10

62253 *****289 السالمي إكرام 11

183527 *****184 عكار عبد القادر 12

77738 *****156 الكرشاوي أحالم 13

104910 *****406 غميض هاجر 14

40257 *****421 فرشينة ياسمين 15
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129871 *****818 الونيسي مريم نورهان 16

23613 *****096 خيول لطيفة 17

156847 *****750 العكروت نادية 18

62299 *****964 المبروك جيهان 19

51573 *****268 القادري محمد أنور 20

75314 *****940 مقطاع مالك 21

68426 *****544 بن غنية رانية 22

231 *****955 التونسي نهى 23

175196 *****639 التومي اناغيم 24

109510 *****936 بن حميدة عائشة 25

203212 *****330 غرب اسيا 26

78138 *****016 ?مري فاطمة 27

184779 *****205 دقنيش وليد 28

104808 *****239 خرشاني اية 29

200092 *****815 التايب مريم 30

64856 *****633 الجاني معتز 31

105504 *****133 بوشريحة إدريس 32

30388 *****061 الخزراوي خيرية 33

141188 *****682 بودالعة فاطمه 34

55525 *****239 لحمر بسمة 35
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة الكاف 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
47560 *****268 قدري كمال 1

121004 *****562 بوعزيزي معز 2

7303 *****016 الخماسي امل 3

143329 *****396 الصباحي محمد 4

103475 *****033 ورفلي أسامة 5

136577 *****574 غزواني آية 6

71053 *****733 حمدي نوران 7

119893 *****627 الفضالوي سلمى 8

144534 *****328 جبالي نبيهة 9

187228 *****407 فرشيشي هدى 10
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة باجة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
30260 *****515 بريرمي نبيلة 1

16626 *****473 الحسني وصال 2

76733 *****602 المنصوري أماني 3

29733 *****488 الصولي ابتهال 4

124007 *****657 خميري لؤي 5

85857 *****095 بوكريع شوقي 6

40589 *****880 الدخلي ابتهال 7

50155 *****662 العرفاوي اميمة 8

7389 *****444 الطرابلسي هالة 9

31769 *****331 القواتي سندة 10

104616 *****681 جبري وصال 11
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قائمة المترشحين للمناظرة الخارجية إلنتداب أعوان نوافذ المقبولين أوليا   
  المعنيين باإلختبار الكتابي

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

                                       
- مركز العمل المعروض للتناظر:     واليـة سليانة 

رقم التسجيل   رقم ب ت و   اإلسم واللقب   ع/ر 
83960 *****283 الخلصي ندى 1

24788 *****735 الوسالتي نادية 2

8377 *****567 زباس سيرين 3

172925 *****689 هرمي حلمي 4

64777 *****044 بوزايان عبير 5

144776 *****028 الزيتوني هنيدة 6

8091 *****336 الجويني نسرين 7

110301 *****683 الحمدي مروى 8

134856 *****277 يوسف هناء 9

69220 *****755 الدعجي إبتسام 10

37716 *****269 دغنوج أسماء 11

114535 *****586 مازني غيث 12

50843 *****260 عكايشي اسكندر 13

200100 *****751 شعلية اية 14

103852 *****598 خليف حنان 15

49 | 1



162043 *****762 الهدياوي آية 16

68626 *****649 حمزة نجلة 17

134437 *****144 بو جالل وفاق 18

93941 *****292 الكريفي شيماء 19

101988 *****617 الزوابي إنتصار 20

50213 *****494 شعلية كمال 21

4871 *****736 الخروبي مالك 22

36210 *****767 ضوية عبير 23

158936 *****049 بنعيسى سلمى 24

153759 *****603 الرزقي سندة 25

11858 *****284 الجعيدي تقوى 26

26242 *****123 بوعافية نرجس 27

43155 *****664 قلوز وئام 28

158135 *****699 الشايب امل 29

32961 *****114 العاتي اماني 30

95472 *****956 الذوادي اشراق 31

14325 *****929 طاع اهللا إيهاب 32

125533 *****036 حمدي امال 33

66600 *****659 غفاري أميمة 34

5199 *****806 عجالة شيماء 35

68540 *****646 الصالحي هاني 36

7855 *****974 بلعيد تقوى 37
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