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

- 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 
19754 *****142 سعودي سهام 1

158271 *****057 القايدي ياسمين 2

63701 *****421 السياري منعم 3

43728 *****157 العرفاوي أميرة 4

62000 *****438 خميري عربية 5

32625 *****642 النفوطي أماني 6

131162 *****876 البحريني مالك 7

109090 *****156 زعيبي شيماء 8

104096 *****165 زعيبي شيماء 9

103661 *****289 عيداني تقوى 10

38585 *****055 الوسالتي نور 11

6689 *****893 مخلوفي عواطف 12

94841 *****704 الزينة حسان 13

65496 *****478 الزرقي نورهان 14

76068 *****974 دبيِّب محمد علي 15
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180443 *****610 العباسي أميمة 16

69343 *****093 بوهاني سارة 17

19887 *****785 الدريدي إشراق 18

142596 *****259 سيوبي غادة 19

39073 *****503 كرمانو زينة 20

37767 *****750 العمروصي سيف الدين 21

23803 *****337 مجاهد محمد أمين 22

177444 *****738 بنجمعه يسرى 23

94421 *****529 دريهم رانية 24

126955 *****555 الخنجاري سلسبيل 25

28759 *****401 العرفاوي رانية 26

150928 *****119 الكوكي زينة 27

146381 *****831 الساسي ميساء 28

22665 *****529 لقطي وفاء 29

6095 *****645 الماجري شيماء 30

137142 *****618 الشارني رانية 31

111634 *****153 غرس اهللا اميرة 32

36346 *****980 مرزوق أيمن 33

194512 *****342 بن منصور مهدي 34

2215 *****653 لحامي خولة 35

162842 *****027 مراسي مريم 36

41245 *****305 الباسطي أميمة 37

26934 *****433 بن عاشور نوال 38

74742 *****271 بن سعد اسعد 39

186632 *****400 الدريدي فريال 40
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24561 *****068 زرقي سناء 41

141741 *****096 الورغي رفقة 42

87844 *****978 جبالي أميمة 43

184952 *****250 الدجبي ايناس 44

24069 *****374 الماجري شيماء 45

47438 *****857 النوالي زهور 46

24098 *****894 الزواوي عبير 47

165473 *****393 سلطاني منال 48

22591 *****862 بلدي زينب 49

36849 *****231 ساسي رحاب 50

26395 *****628 عريضي آية 51

76125 *****202 مبروكي علي 52

15396 *****853 الحداد غادة 53

187557 *****692 الدجبي حسام 54

85951 *****196 الرياحي ضياء الدين 55

70310 *****083 حمزاوي اسالم 56

124709 *****125 زكري سيرين 57

177231 *****325 الزواغي فرح 58

191812 *****135 عزوز شهاب 59

13208 *****237 المديوني رملة 60

124484 *****425 عبيد أماني عبيد 61

28253 *****968 المناعي سناء 62

18571 *****742 قراب نور 63

81526 *****081 البرقاوي عواطف 64

200390 *****264 صغيري فاخر 65
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148267 *****003 اليعقوبي رانية 66

67064 *****235 ظفار سندس 67

63012 *****566 سمودي علي 68

104068 *****576 خريصي خلود 69

140012 *****051 الصوالحي درصاف 70

106648 *****926 برهومي روعة 71

82509 *****281 العبيدي تاج الدين 72

201235 *****431 الكلبي بشرة 73

11730 *****123 يامون حكيم 74

71268 *****672 بالميم زياد 75

108968 *****193 مومني إبتسام 76

22710 *****804 المولهي نادر 77

185753 *****531 بوعرادة جيهان 78

171016 *****837 عياري سندة 79

63750 *****540 المزوغي هاجر 80

118598 *****333 ميالدي آية 81

38696 *****167 الهداجي إيمان 82

64690 *****199 البونابي مريم 83

87259 *****641 فطفوطة إيهاب 84

59257 *****793 الصالحي سارة 85

65666 *****208 النصري محمد الهادي 86

66286 *****937 العمري سوار 87

120858 *****781 لوصيف ميساء 88

187472 *****742 مسعودي رنده 89

131576 *****581 صفر انس 90
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33690 *****444 تليلي هناء 91

21821 *****366 بوقرة آية 92

7590 *****539 الونايسي منية 93

82370 *****297 تيساوي مريم 94

107635 *****596 المناعي جواهر 95

39668 *****693 البجاوي أميمة 96

108561 *****867 القاني غفران 97

140300 *****348 عباس شيماء 98

44427 *****097 غزواني راوية 99

104290 *****371 المرداسي عزة 100

53744 *****210 فضول أنني 101

93224 *****218 اللفات سيرين 102

42457 *****475 البحروني نور الحق 103

43068 *****847 دغاري مريم 104

45519 *****251 الباسطي حسن 105

73592 *****001 بن رجب جواهر 106

116811 *****258 الشيباني أمين 107

199682 *****050 الدخالوي رانية 108

22948 *****397 الشارني مروى 109

41620 *****791 بن سعد حاتم 110

52753 *****108 رحماني وائل 111

13893 *****238 الجعبيري يوسف 112

111980 *****569 الخماسي غفران 113

105390 *****973 تواتي غسان 114

1872 *****978 بالطيب رشا 115
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173576 *****083 الرياحي جيهان 116

117785 *****004 بنسعيد خولة 117

28050 *****811 البجاوي أسماء 118

73584 *****284 الطرهوني غادة 119

68821 *****074 الضيفي امل 120

76288 *****099 عبيدلي حمزة 121

28351 *****121 عويني أسماء 122

50070 *****248 بن خضرة نسرين 123

76683 *****278 الرحماني أحمد 124

101927 *****994 العبروقي رحاب 125

188627 *****855 البهلي إيمان 126

147660 *****012 الشاطر بسمة 127

131845 *****885 بن ساسي سندة 128

83399 *****524 ماجري سيرين 129

12285 *****624 اليعقوبي آمنة 130

83390 *****043 يحياوي محمد أيمن 131

115278 *****957 بن مهريّة عزّة 132

189445 *****906 الكثيري نهى 133

95005 *****645 الحبيبي يسرى 134

124303 *****829 الصحراوي سيرين 135

79133 *****530 حمادية هدى 136

159948 *****023 ناشي أميمة 137

10036 *****042 الشيحي هاجر 138

103551 *****172 مرزوق أنس 139

177069 *****811 قسيم درة 140
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24263 *****813 الفرشيشي لطيفة 141

73581 *****486 الحجري محمد حمزة 142

164010 *****920 الهاللي أميرة 143

73761 *****645 المسيحلي نسرين 144

41022 *****567 القيزاني رضوان 145

42339 *****120 146 زارعي وئام

137046 *****038 خميالت خولة 147

13376 *****262 االزرق نور الهدى 148

82989 *****113 العشي خلود 149

40481 *****290 الكالعي أمية 150

6561 *****159 الرجايبي علي 151

45457 *****364 عيساوي نورهان 152

179006 *****656 بن تيني زهرة 153

195195 *****742 بن سيك سالم غادة 154

58881 *****025 العرفاوي مريم 155

122368 *****308 جبالي زياد 156

57623 *****122 صويلحي صبرين 157

31221 *****557 طبوبي زينب 158

116687 *****555 رحومة شيماء 159

94812 *****595 باكير اميمة 160

146968 *****057 الراجحي فاطمة 161

97332 *****500 غنيمي رنيم 162

164943 *****685 خميري عزه 163

28592 *****420 بنمحمد أنس 164

91421 *****686 غراب سمر 165
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47707 *****033 العمري غفران 166

59305 *****854 زوادة اميمة 167

133311 *****892 بن رمضان غازي 168

5181 *****621 الجويني سيرين 169

182123 *****881 ميهوب مالك 170

40440 *****616 العبيدي أسامة 171

51114 *****190 اليمدي آية 172

186014 *****172 رجيبي تقوى 173

187339 *****988 البحري ملكة 174

967 *****203 اوالد صبيحي مريم 175

79652 *****455 عروبي عواطف 176

52150 *****588 بوعالق هيثم 177

34479 *****842 جوادي ندى 178

26586 *****273 قنوني حسناء 179

133499 *****664 العويني منيار 180

13361 *****051 الشايب آية 181

78181 *****662 شوالي إيناس 182

171666 *****471 الطرابلسي سناء 183

11905 *****649 الجالصي ريم 184

135786 *****306 الطرابلسي سيرين 185

54385 *****483 السياري أميمة 186

63779 *****352 كالعي شيماء 187

61484 *****818 طرخاني آية 188

194203 *****616 حدشي فداء 189

122139 *****365 الشابي فاطمة 190
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171633 *****691 الحنفي رانية 191

9861 *****005 الفزاني حُسْنَى 192

15085 *****767 سالمي أحالم 193

84475 *****090 برهومي أميمة 194

184558 *****028 الشابي ريم 195

7154 *****859 الستيتي ناهد 196

467 *****797 بنالحاج المكي ألفة 197

67624 *****240 الطرابلسي زينب 198

4929 *****629 سعد شيماء 199

83990 *****494 الهاني خليل 200

110529 *****513 الغربي سمر 201
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