
اللجنة الوطن�ة للمسا�قات 

مسا�قة ا�تتاب 05  قضاة لصالح مح�مة الحسا�ات

� الذين رفضت ملفاتهم  شح�� قوائم الم��

� الج�ساالسم ال�املالرقم
المالحظة محل الم�الدتار�ــــخ الم�الدالرقم الوط��

ي4 � خ�� �فة محمد الم�� � ا��
�ز او ما �عادلها الن�اغ�ة 10\09\00738495931994ان��  نقص شهادة الم��

� 785040555331/12/1992ذكرمحمد محمد ع�د� ابو �كر 46 �ز او ما �عادلها توجون��  نقص شهادة الم��

ة المطل��ة ب��نة57552317431982ذكرس�دي �اب �اب 59 نقص الخ��

� شع�ب صال�� 61
�

شهادة خارج التخصص لعيون97184952821982ذكرمحمدع�د ال�ا�

� امرا �مرا76 نقص معادلة الشهادة الس�خة217832948631/12/1986ذكرتون��

ة المطل��ة انواذيبو  955034083521/08/1992ذكرد�دي محمد محمود تاج الدين 78 نقص الخ��

� 418546726010/11/1990ذكرعمر محمد حمينا79 نقص معادلة الشهادة توجن��

ة المطل��ة تف�غ ز�نة242346041731/12/1982ذكرالطالب ابراه�م احمدو جدو الطل�ة84 نقص الخ��

ة + نقص معادلة الشهادة الزو�رات590648946921/06/1993ذكرنف�سة محمد ا���كد86 نقص الخ��

نقص معادلة الشهادة تجكجة413979054207/04/1985ذكرام �لثوم مل�ة محمد سالم ا��ار89

ة المطل��ة تف�غ ز�نة836279272708/12/1992ذكراحب�ب محمد الدا�� 90 نقص الخ��

�ز او ما �عادلها �اليون 655250588030/12/1990ذكرفاطمة محمد محمودا حمدس�دي94  نقص شهادة الم��

ة المطل��ة تف�غ ز�نة089093297306/02/1991ذكرع�د � الشيخ اعل96 نقص الخ��

ة المطل��ة ت�ارت311872159431/12/1992ذكرجمال الط�ب محمد احمد97 نقص الخ��

نقص معادلة الشهادة اغشورك�ت829245211020/12/1991ذكرالشيخ ع�د� ال�وري محمد حب�ب103

تجاوز السن المطل��ة تف�غ ز�نة807036052225/10/1996ذكرز��ب س�د محمود س�د محمود104

ة المطل��ة ال��824859491826/07/1992ذكرع�د القادر عمار امح�حم105 نقص الخ��

نقص معادلة الشهادة صوكونتورو969681830431/12/1984ذكرص�دو خالدو �اند��ا106

تجاوز السن المطل��ة الميناء814563038816/05/1996ذكرامنة الحسن الواقف107

�ز او ما �عادلها روصو897803647029/12/1994ذكرمحمودا لحبوس ماغا112  نقص شهادة الم��

نقص معادلة الشهادة كولخ937844131501/03/1988ذكرالشيخ ابراه�م محمد ال�ب�� ع�اس116

ة المطل��ة االك 157357251025/12/1993ذكرالشيخ ع�د هللا محمد محفوظ الشيخ النعمة 117 نقص الخ��

ة المطل��ة السنغال197876964015/10/1991ذكر�سلم الشيخ �اي امخ�طرات 120 نقص الخ��

ة تف�غ ز�نة549191690124/01/1992ذكرفاطمة ش�اخ احمد121 شهادة خارج التخصص + نقص الخ��



� محمد ا�اط124 ة المطل��ة ل��171199888220/06/1992ذكرام�� نقص الخ��

126 �
�ف موالي المرت�� �ز او ما �عادلها شنق�ط 509089569418/09/1994ذكراحمد ��  نقص شهادة الم��

�ز او ما �عادلها ازو�رات 021024594922/09/1988ذكر��� حام�دو �ا 127  نقص شهادة الم��

ة المطل��ة ل�� 372436641106/06/1995ذكرمحمدي محمد المختار دحود130 نقص الخ��

� عال س�د محمود 131 تجاوز السن المطل��ة تف�غ ز�نة001200908612/01/1981ذكرالحس��

�ف جدن  الل�ل 135 ة المطل��ة ام�ج626676696603/12/1991ذكراب ا�� نقص الخ��

136 �
ة + نقص معادلة الشهادة تف�غ ز�نة 780731427314/01/1995ذكرمحمد  الد�ش المصط�� نقص الخ��

نقص معادلة الشهادة روصو 725912633911/01/1983ذكرش�بو االصان سوغو 141

تجاوز السن المطل��ة الميناء997741786727/02/1981ذكراب��كر بوس�ف س�ان 144

نقص معادلة الشهادة واد الناقة 772597880331/12/1984ذكرامم محمد ن�ح د�ا�� 147

تجاوز السن المطل��ة بوتلم�ت 447696118431/12/1980ذكر�عقوب لمرا�ط ال�دا�� 151

ة + نقص معادلة الشهادة تف�غ ز�نة260063615531/12/1990ذكرمحمد ع�د الرحمن س�دي محمدعمار 152 نقص الخ��

�ز او ما �عادلها تف�غ ز�نة664512875531/12/1993ذكرالمختار محمد الهاشم155  نقص شهادة الم��

ة المطل��ة تف�غ ز�نة185928348831/10/1990ذكرجمال اسلمو محمد الطالب 156 نقص الخ��

157 �
� حمو��

نقص معادلة الشهادة ك�فة 320906875219/12/1988ذكرمحمد فال حمو��

ة المطل��ة عرفات 305124897621/08/1991ذكرمحمد الس�ادي س�د ابراه�م 158 نقص الخ��

159 �
شهادة خارج التخصصالس�خة 163316921314/12/1989ذكرالدح ع�د هللا س�دا��

ة + نقص معادلة الشهادة تف�غ ز�نه031169010101/02/1993ذكرالسال�ه �ال�� مك�ه 161 نقص الخ��

�ز او ما �عادلها االك 408211301831/12/1988ذكرنذير محمد ام�ارك الراجل 162  نقص شهادة الم��

الرئ�س  اللجنة


