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  اللجنة الوطنية للمسابقات 

  وحدة لصالح وزارة الصحة 620مسابقة اكتتاب 

  2021مارس   20-21

  

  10وحدة لصالح وزارة الصحة يوم السبت   620الكتتاب    2021مارس  21و  20يومي    المسابقة المنظمةلجنة تحكيم  اجتمعت
المداوالت تم إعالن النتائج  بنواكشوط وبعد  الصحة لعلوم العليابمباني المدرسة الوطنية  الساعة التاسعة صباحا 2021ابريل 

   :حسب الترتيب االستحقاقي كما يلي المؤقتة 

  

 االجتماعيون الممرضون الطبيون  أوال:

 المؤهلون للنجاح -1

 

الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

بينا انيا 12/12/1994   1595928003  مؤهل للنجاح  1 4775 146 ماريتا  داوودا  لي  

 مؤهل للنجاح  1 4861 106 امنة  البشرى سيد ماجور  عرفات  31/08/1994   2010597183

 مؤهل للنجاح  3 6789 1825 نبقوه   سيدي  محمد  محمد الطالب   21/06/1997   3462829676

 مؤهل للنجاح  4 4547 432 بوه  انويه مريم  سكينه  ا واد الناقه  31/05/1996   4959240140

 مؤهل للنجاح  4 4685 595 عيستا موسى  صال  1986\06\02 تفرغ زينه 4679400766

 مؤهل للنجاح  4 5515 1096 الحباب محمد محمد   25/05/1993 النعمه 6921098023

 اح مؤهل للنج 7 4169 673 عبد الفتاح احمدو احمدو سالم  ت/ز   18/05/1995    3250198886
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الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

 مؤهل للنجاح  7 6854 2289 ميمونه محمد عالي ممود  31.12.1997   1874518890

 مؤهل للنجاح  9 5548 843 إبراهيم الناجي بل  كيفه  21.12.1995    6599076550

 مؤهل للنجاح  10 4161 567 عابدين  الشيخ  سيد حيبل  1994\05\02 ام افنادش  9177947553

 مؤهل للنجاح  10 4740 604 عبد الرحيم/ديا /يةرق بك 01/10/1985    6770741718

 مؤهل للنجاح  12 4550 142 مريم  محمد سالم  ابنو  تفرغ زينه  31/08/1987   1696719054

 مؤهل للنجاح  13 6684 1957 مريم عمار تينه 30.03.1995   7293549214

 مؤهل للنجاح  14 6276 2075 فاطمه العلية شيخنا الشيخ محمد لقظف  24.04.1994   7166828802

 مؤهل للنجاح  15 4708 221 مريم  بالل  بالل  امبلل  03/03/1993   4317425187

 مؤهل للنجاح  16 4427 214 خديجه  سيد احمد لبات  عرفات  12/12/1994   9730333744

 مؤهل للنجاح  16 4483 14 مريم  محمد عبد هللا لحبيب  تفرغ زينه  24/12/1990   9426673207

 مؤهل للنجاح  18 4298 253 امل  محمد  لوبيز  تفرغ زينه  25/04/1996   9841524844

 مؤهل للنجاح  18 4741 59 مكفوله  احمد باب محمذن كرمسين 22/02/1992   3122944974

 مؤهل للنجاح  20 4237 123 مصباحه  محمد عبد هللا  محمد باب  ازويرات  09/02/1989   8204497069

سغو 31/12/1994 التاشوط 6750062288 ا دمب س  مؤهل للنجاح  21 4973 367 الل

 مؤهل للنجاح  22 4145 202 خادجة  مامدو  جا  المجريه  26/11/1993   3226836339

فه  3825187338 دي 01/10/1994 ك د هللا ابنو عب  مؤهل للنجاح  23 4150 340 محمد بوك محمد ع

 مؤهل للنجاح  23 4849 13 حبيب عبد هللا ل نفيسه  محمد  تفرغ زينه  27/10/1996   714700463

 مؤهل للنجاح  23 5832 1088 مريم اعلي محمود   31/12/1994 ليبيا  7327915829

 مؤهل للنجاح  23 6656 1934 عثمان  صوفي با  22.02.1995   3266362966

 مؤهل للنجاح  27 4751 153 جينبا  عبد الي  صو  بابابى 31/12/1986   7164309906

 مؤهل للنجاح  27 4781 618 محمد محمود احمد زفاف  تجكج   16/05/1991    7460829788

 مؤهل للنجاح  27 5601 811 ميمونه بوبكر جاكانا  كيهيدي 30.12.1983    2044204288
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الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

 مؤهل للنجاح  27 6312 2259 من محمد بوى احمد مالك  05.10.1994   3138177369

 مؤهل للنجاح  31 5551 1106 محمد لمين  اباه فطمة  24/02/1999 تفرغ زينه 6931947473

 مؤهل للنجاح  32 4749 611 سالمتا محمدو با  روصو  21/05/1994    8457929648

 مؤهل للنجاح  33 4132 191 النجاح  حبيب هللا  لبي اركيز  10/05/1993   6054551336

 لنجاح ل لمؤه 33 4350 124 ابراهيم  بالل  امبارك روصو  30/12/1988   9994453686

 مؤهل للنجاح  33 4429 48 صدام  جدو  المامي روصو  08/10/1990   1361802110

 مؤهل للنجاح  33 4539 691 خدج محمد المصطفي محمد  كيفا   31/12/1996    2045153239

 مؤهل للنجاح  33 4761 584 مالى  واكى  سيدي واكى  1990\07\15 كيهيدي 9936759929

 مؤهل للنجاح  33 5247 740 محمد عبد الرحمان الولي محمد الولي شنقيط  20/12/1997    6989207252

 مؤهل للنجاح  39 4800 129 تاكو  صيدو كاديو  انواذيبو 31/08/1986   7050170103

 مؤهل للنجاح  40 4466 356 رمتو  امدوتال  26/11/1989 ل  7373071075

 مؤهل للنجاح  40 4788 169 اصنيب  ابراهيم  عالي المجريه  30/12/1993   3218397436

زينه تفرغ  01/11/1995   8778559656  مؤهل للنجاح  42 4272 208 اخويته   محمد عالي  امن  

 مؤهل للنجاح  42 4468 51 االصان  ابو سي  السبخة  25/03/1989   399561237

 اح مؤهل للنج 42 4721 145 مريام  اواه  العيمه  لعيون 30/12/1992   6550187677

 مؤهل للنجاح  42 4736 591 فاتومتا  عبدوالي ماريكا 1992\06\25 كيهيدي 1721363747

 مؤهل للنجاح  42 5314 802 عيشة محمد عبد الرحمن خيري  تفرغ زينة  06.07.1996    7079299494

 مؤهل للنجاح  47 4783 201 مريم  مامدو  جا  تجكجه  30/04/1987   8252833042

 للنجاح مؤهل  48 4125 593 عبد الرحمن محمدالشيخ زيني 1996\10\10 بتلميت  6685950817

 مؤهل للنجاح  48 4317 571 احمد  متروش  امبارك  1996\12\31 الرشيد 4425958778

 مؤهل للنجاح  48 4617 251 مريم  شيبة  اوداع  االك  01/02/1986   5191553334

 مؤهل للنجاح  48 4726 143 احميد  محم مريم  موالي   دار النعيم 30/12/1993   2117642794
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  الوهمي 

ة   القرار  الرت

 مؤهل للنجاح  52 4390 139 عائشه  احمد صمب  تجكجه  15/12/1993   3798319890

 مؤهل للنجاح  53 4872 246 مريم  امادو  الم  بوكى  31/12/1993   9508388838

 مؤهل للنجاح  53 6847 2051 رمتو الى ابراهيما سي  28.01.1988   7098677378

الل امهادي  31/12/1992 انواذيبو  9542209131  مؤهل للنجاح  55 4472 376 عمر 

 مؤهل للنجاح  56 4312 128 ميمونه عبد هللا اربيه الرياض  31/12/1993   3986149914

 مؤهل للنجاح  57 4230 491 محمدن  المختار احميد روصو  15/02/1997   2493567652

 مؤهل للنجاح  58 5552 1144 ببكر محمد امبارك  لفتاحعبد ا 09/10/1996 بئر امكرين  7327727552

 مؤهل للنجاح  58 5567 1078 ام كلثوم باب سيد الشيخ 06/07/1992 مكطع الحجار  9517876875

 مؤهل للنجاح  58 5584 1633 مريم صالح سيد ولد رمظان  04/08/1993 حاس اهل احمد بشنه  6702535683

 مؤهل للنجاح  58 6830 2023 لي امعيليمالسالمة ما 11.12.1991   8928580438

 مؤهل للنجاح  62 5338 911 أمنة محمد محمود الديه  31/12/1991 كيغه 3121355629

 مؤهل للنجاح  63 4156 206 احمد  عبد هللا  ابيليل روصو  31/12/1989   2933649959

 اح مؤهل للنج 63 4227 177 اجاج  عيشة  عبدي  بتلميت 04/12/1989   8142589826

 مؤهل للنجاح  63 4397 207 جيبي  سليمان  با  لعيون 27/10/1989   3046196246

 مؤهل للنجاح  63 4696 52 فاطمة محمد محمد لفظيل  انواذيبو 16/07/1983   710255632

 للنجاح مؤهل  63 5127 900 أم المومنين محمد الكوري  لكصر  04.01.1992    1249586981

 مؤهل للنجاح  63 5564 992 سكينه رباح بالل  24/11/1983 الميناء  8664112363

 مؤهل للنجاح  63 6850 2169 محمد الحسن إسلم المصلح  31.12.1993   8062925181

 مؤهل للنجاح  70 4174 486 امنة  ساليمو  لعيدو بتلميت  02/03/1984   7230941340

 لنجاح ل لمؤه 70 5577 1072 اشريف السيد يوسف  13/07/1988 كيغه 6577422949

 مؤهل للنجاح  70 5694 1139 التاليه سيدات احمد باب  31/12/1983 اعوينات اطل  8272103935

 مؤهل للنجاح  73 4111 155 فاتيماتا  محمود جوب   بوكى  10/04/1990   7655274242
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 مؤهل للنجاح  73 4245 248 محمود  سيد احمد اعلي احمد  محمد عرفات  16/11/1995   5506346039

 مؤهل للنجاح  75 4560 644 ماء العينين محمد فاضل ختاري  كيفا   31/01/12998    0067689841

 مؤهل للنجاح  75 4723 598 الفايزه  ابيليل  امبارك  1985\12\31 روصو  5298419264

 مؤهل للنجاح  75 5387 1075 بالل  غزي محمد امبارك 05/12/1984 شنقيط 6846583011

 مؤهل للنجاح  75 5400 1596 فاطمة الزهراء محمود هللا الشيخ احمد 31/12/1995 االك 5688090678

 مؤهل للنجاح  75 6763 1920 فاطمة سلم بلول  01.10.1995   2988001484

 مؤهل للنجاح  80 4202 114 نزيهة  محمد محمد دليل  تفرغ زينه  28/11/1995   7266996822

 مؤهل للنجاح  80 5494 809 وا باه امنات اند تفرغ زثنة  14.06.1995    1977841334

 مؤهل للنجاح  80 6261 2310 سامية المختار مولود المختار مولود  30.12.1995   4286507504

 مؤهل للنجاح  83 5310 761 سيد محمد الشيخ احمد  امرج   11/11/1997    0622969018

 ح للنجا مؤهل  84 4214 539 الله  حدو  امبال تمبدغه  31/12/1993   3592334473

 مؤهل للنجاح  84 4358 569 بابتان عيسى ارحيل 1987\06\19 مونكل 9994519937

 90 يحي  محمذن  فال  ازوين مقطع لحجار  07/04/1990   9381400979
4402 

 مؤهل للنجاح  84

 مؤهل للنجاح  84 4921 98 ماسيرى  احمد تلمود  الميناء 09/01/1992   9944389464

 مؤهل للنجاح  84 5589 1102 ام الفضل احكد سالم محمد يحظيه  05/12/1992 روصو  2650186956

 مؤهل للنجاح  84 6196 1790 إبراهيما آبو با 31/12/1981   5916606957

 مؤهل للنجاح  84 6615 1967 الرحمن ابالل الشيخ عبد  02.09.1993   7865092711

 مؤهل للنجاح  84 6968 2324 يايه محمد باهيه  15/09/1993 تفرغ زينه 8852900553

 مؤهل للنجاح  92 5553 1506 فاتماتا عبدوالي جالو  27/08/1985 تفرغ زينه 2981053426

 مؤهل للنجاح  93 4217 3 االمين بكار  تحيه  محمد انواديبو 31/12/1996   3329717643

فا 9202225004 ة 01/01/1991 ك  مؤهل للنجاح  94 4162 351 بوش محمد مولود الداه

 مؤهل للنجاح  94 4178 667 سيد محمد سيدي سيد ابراهيم الصفا   31/12/1995    8066879289
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 مؤهل للنجاح  94 4327 272 داد  ادوم  بيبي النعمه  24/09/1991   7145667670

اي 31/12/1995 بو   7396858191 د هللا مودي ام  مؤهل للنجاح  94 4683 388 ع

 مؤهل للنجاح  94 4878 508 سيدي سيد محمد  سليمان الرياض  31/08/1993   631984004

 مؤهل للنجاح  94 4889 38 عيشة  اختور  اباه  مبروك  03/10/1991   4892860518

 مؤهل للنجاح  94 5468 954 خدجة الطالب الطالب احمد   01/12/1985 دارالنعيم  124099764 0

 مؤهل للنجاح  94 6244 1978 اخديج إطول عمرو احنيفال  30.12.1989   1185654378

 مؤهل للنجاح  94 6632 2286 دادو توكا واكي   31.01.1997   3512265920

 مؤهل للنجاح  94 6738 1789 آميناتا باأندي  30/05/1985   307031482   0

 مؤهل للنجاح  104 4583 612 صيدو نورو امادو ديب  ت /ز  07/10/1981    2018057647

مه نعال 22/08/1993   4285924728  مؤهل للنجاح  105 4146 84 بلقيس  النعمه  محمد  المحفوظ  

خه  6466815774  مؤهل للنجاح  105 4764 344 فاطمة احمدو ادوه  01/10/1996 الس

 مؤهل للنجاح  105 4856 86 اميناتا  امدو ساخو  لكصر  20/12/1992   1234578559

 مؤهل للنجاح  105 4876 493 عيسى  عبد الرحيم جا  بوكى 14/12/1986   3963772693

 مؤهل للنجاح  105 5615 846 أكان محمد سالم السالك  تيارت  01.12.1987    3284695481

 مؤهل للنجاح  110 4295 141 فاطمة  الزهرة  احمد ماق  تجكجه  09/12/1991   587381270

 مؤهل للنجاح  111 5652 891 ميساره اباه رباح  لكصر  28.10.1992    0222559808

 مؤهل للنجاح  112 4208 610 امناتا خالدو ديا  بك 01/10/1993    1866937079

 مؤهل للنجاح  113 4218 607 زينب/جبريل/انجاي  كيفا 31/12/1997    4521869080

 245 سيد عبد هللا  عالي  مخمياي  الظل   اعوينات 10/06/1994   5407799568
4249 

 مؤهل للنجاح  113

ات عرف 20/12/1994   2943678595  مؤهل للنجاح  113 4333 28 فطمة  محمد  محمود  السجاد  

 مؤهل للنجاح  113 4501 162 فاتيمة  عمر با السبخه  09/10/1993   2920731208

ب زدان محمود  20/10/1993 عرفات 350592339  مؤهل للنجاح  113 4782 382 ز
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 مؤهل للنجاح  113 4902 61 فاطمة  يحي  سيد عثمان االك  12/09/1993   9976473184

 مؤهل للنجاح  113 4910 11 الزهره  محمد  امحيميد لعيون 08/02/1991   1155336252

 مؤهل للنجاح  113 5308 741 فاطمة باب ابهاه شنقيط  30/12/1985    4803195658

 مؤهل للنجاح  113 5693 1056 ام المومين عيسي الشرقي  29/05/1986 تيارت 8240872651

 مؤهل للنجاح  122 6695 2296 جاريتا بوبكر كانتي  07/12/1992   5450948272

 مؤهل للنجاح  123 5910 1029 فاطمة عبد هللا دات  27/11/1982 الميناء  3237984161

 مؤهل للنجاح  123 6616 2118 أغالنه الب الب  31.12.1991   7607550436

 مؤهل للنجاح  125 4996 651 احمد محمد احمد سالم  لكصيب   31/12/1986    5456214014

 مؤهل للنجاح  125 5837 878 هللا نافع أم كلثوم عبد  لفطح  30.12.1996    0539211264

 مؤهل للنجاح  127 4205 600 محمد محمود  سيد محمود جاني 1994\12\20 ول ينج  4396976827

 ح للنجا مؤهل  127 4225 150 افاتيماتا موسى  كوناتى انواذيبو 12/12/1996   5831566281

 مؤهل للنجاح  127 4556 331 محمد محمود محمد محمود  صلطان 30/12/1982 كنكوصه  5228362857

 مؤهل للنجاح  127 4827 200 رقيه  مامدو  با  بوكى  25/12/1989   9554411246

 مؤهل للنجاح  127 5594 1038 لخذيره سيدات الطالب ابراهيم 01/12/1993 النعمه 5779225275

 مؤهل للنجاح  127 6237 2191 علو إدريس با 07.11.1988   7985468353

 مؤهل للنجاح  133 4181 2 سلمى  محمد  حماه  العريه  1997/ 25/07   4023137857

 مؤهل للنجاح  133 5463 1121 فاليه يحظيه بوك  01/12/1983 كنكوص 239411618 0

 مؤهل للنجاح  133 5500 810 ماه ماغه احميده اركيز  31.10.1985    4225401966

 مؤهل للنجاح  133 6614 2092 جوري عبدول با  10.12.1987   3331215808

 مؤهل للنجاح  137 4170 440 اميمي  سيد  محمد بيدالي النعمه  1993 /22/01   1557595252

 مؤهل للنجاح  137 4340 100 موسى  امدو جوب  انتيكان  20/12/1990   1883242585

 مؤهل للنجاح  137 4389 16 محفوظ  خيري  الغاليه  محمد تيارت  21/05/1999   3904667101
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 مؤهل للنجاح  137 4674 613 سيد محمد الداه مرزوك  سبخة  27/06/1997    5138811390

 مؤهل للنجاح  137 5111 1120 تبيبه سسيد احمد محمد ابراهيم 31/12/1987 كيفة 2533599746

 مؤهل للنجاح  137 6802 1882 كاكو عيشه  ممدو  31/12/1991   874364888  0

 مؤهل للنجاح  137 6864 1872 فاتوما عبدالي اتيام   19/09/1985   7217266862

 مؤهل للنجاح  144 4865 135 ميمونه  احمد محمذن  احمد توجنين 22/12/1996   9890183633

 مؤهل للنجاح  145 6214 2246 اندي آن حسن جي  17.07.1995   664610827

 مؤهل للنجاح  146 4625 656 سيدمحمد محمد الجيد  اكوينيت  05/12/1996    7052263460

 مؤهل للنجاح  146 4966 148 بنتا  دوودا جالو  السبخه  23/12/1997   4382665544

 مؤهل للنجاح  148 4546 230 ميمونه  سيد محمد لبات  لكصر  10/12/1996   958337982

نه  7806941308 غ ز دي محمد  و ك 10/01/1993 تف ا س  مؤهل للنجاح  148 4773 308 ن

 مؤهل للنجاح  148 5459 1015 ميمونه يعفوب سيد احمد لعلي  26/01/2000 الميناء  9753405679

 مؤهل للنجاح  148 5954 813 عيشة ماغا احميده  بارينه 20.12.1988    1930066522

 مؤهل للنجاح  148 5967 783 العرب ابو لكر احمدو خليه  اركيز   31/12/1995    8212133782

 مؤهل للنجاح  148 5968 713 زينبا ابو ديا كيهيجي 29/05/1995    8801991073

 مؤهل للنجاح  154 4767 269 فاطمة  محمد عبد هللا  اياي  لكصر  31/12/1991   4422777372

 مؤهل للنجاح  154 6707 2168 أدما يوسف جوب  30.09.1990   1306451388

 مؤهل للنجاح  156 4141 54 فاطمة  محمدن  باب احمد  تيارت  17/10/1989   2279444711

 مؤهل للنجاح  156 4297 77 اخت البنين  محمدن  حمن  توجنين 06/12/1991   6559544782

 مؤهل للنجاح  156 4320 590 مريم  الشيخ التراد اطويلب  1988\10\29 لعوينات 7120993877

ءالمينا 19/10/1998   511169049  مؤهل للنجاح  156 4553 171 محمد سالم  محمد الراجل  انجبنان 

 مؤهل للنجاح  156 4727 30 ابراهيم  اسلم  الطالب اعمر جونابه 14/08/1982   1404100318

 مؤهل للنجاح  156 5126 1501 فائز احمدو بمب كبدي  04/04/1987 روصو  9200361440
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 مؤهل للنجاح  156 5208 754 ود محمد مول مين احبيب كيفا   31/12/1996    6000177501

 مؤهل للنجاح  156 5872 868 فاطمة محمد يسلم بيرام  انواذيب  28.07.1991    7924162510

 مؤهل للنجاح  156 5964 978 عيش عبد القادر جينك 03/10/1998 دارالنعيم  7774457948

 نجاح مؤهل لل  156 6267 1817 مريم حسين صال   24/01/1996   1206243988

 مؤهل للنجاح  156 6495 2223 مريم ساليم بيرام 30.12.1990   3740072069

 مؤهل للنجاح  156 6648 1994 عزة أحمد محمد الهاشمي  04.05.1994   6756516571

 مؤهل للنجاح  168 4891 157 امو  عيسى  جالو  توكومادي  15/06/1990   3925928143

 مؤهل للنجاح  168 4926 105 اتبمة  شيخنا سيد احمد فا انواذيبو 28/11/1991   7216221978

 مؤهل للنجاح  168 4975 588 بيدا االصان  انيانغ 1995\03\05 تيارت 312001374 0

 مؤهل للنجاح  171 4899 514 فاطمة بوبكر صمب  كيهيدي  09/12/1992   6603142208

 مؤهل للنجاح  171 5293 851 فاطمة ابه محمذن فال   روصو  28.06.1991    4468642561

 مؤهل للنجاح  171 5324 1576 عبد هللا سيد المختار احمد 15/04/1998 كيفه 6034782445

 مؤهل للنجاح  171 5489 874 عز الشيخ باب أحمد  انبيكه 30.12.1993    3370165091

 مؤهل للنجاح  171 5773 745 يعقوب مبيريك امسيس  برين  30/12/1992    0388765428

 مؤهل للنجاح  171 6784 2112 أبو عبدوالي لي  22.12.1988   9346635694

 مؤهل للنجاح  177 4184 650 ووري صارا ديالو  مقامة   07/10/1998    1160068300

 مؤهل للنجاح  177 4341 89 المختار احميده    هند  محمد تفرغ زينه  14/04/1990   1102721609

 مؤهل للنجاح  177 4421 104 ان الحاج  جامكيبه   الميناء 23/08/1985   9130548115

ل  6077271646 ا  31/10/1991 مون ما  ستا ابراه  مؤهل للنجاح  177 4475 372 ع

 مؤهل للنجاح  177 4513 144 صادا  صل     رامنو  الي السبخه  18/05/1985   4225938861

 جاح مؤهل للن 177 4776 252 استا  داستا  فال  روصو  16/10/1987   9486500770

 مؤهل للنجاح  177 4858 466 نبيله  البشير سيد عمار كيفه 30/10/1988   1065400180
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 مؤهل للنجاح  177 4933 72 ترب  لبات  اهميمد الميناء 08/03/1995   8332950580

 مؤهل للنجاح  177 5322 1114 لمين عبد عبد هللا االصفر  10/10/1986 اطار  7863353986

 مؤهل للنجاح  177 6259 1975 فاطمة أحمد سالم سيد محمد  20.10.1994   866109800

 مؤهل للنجاح  177 6308 2052 آيسنا آمادو جوب   03.03.1990   5685472835

 مؤهل للنجاح  177 6346 2195 أم الفضل محمد عبد الحي اكاه  10.02.1996   6422366121

 للنجاح  هل مؤ  177 6860 2122 ألصان ممدو صو  04.03.1992   935166525

 مؤهل للنجاح  177 6905 2062 العالية كوات فالني 06.02.1989   1029536758

 مؤهل للنجاح  191 4586 218 ابنته  محمد  سومارى  غرفات  31/08/1994   444867318

 مؤهل للنجاح  191 5117 1689 الزهراء غالي احمدن هللا   04/05/1996 عدل بكرو  6449655713

 مؤهل للنجاح  193 5636 1017 الزين عبد هللا اعلي  01/12/1986 مقامه 6884076227

 مؤهل للنجاح  194 4109 609 نوره/امارك فال  امبود  30/12/1992    2069943432

 مؤهل للنجاح  194 4890 565 سيد محمد  الشيخ احمد  1994\08\25 انبيكه  5484042344

 مؤهل للنجاح  194 5292 804 كمب جمال جنك الميناء 15.01.1997    8284667957

 مؤهل للنجاح  194 5345 1076 احمد عبد هللا عبابه 30/07/1999 ابو ظبي  7588947388

 مؤهل للنجاح  194 5963 1071 وهبه السيد يوسف   28/11/1993 كيغه 724285809 0

د هللا امودج   31/12/1989 روصو 2533080311 ما ع  مؤهل للنجاح  199 4266 397 ابراه

 مؤهل للنجاح  199 4330 122 فاطمة الزهرة  الناج  السني  الميناء 24/07/1993   7653808378

 مؤهل للنجاح  199 4410 23 ماريتا  التيجاني با سيليبابي 03/12/1990   6684484177

 مؤهل للنجاح  199 4496 7 لمينه  اسلم  امخيطير  تيارت  31/12/1989   4693398933

ا صفال   21/12/1991    4330460823  مؤهل للنجاح  199 4706 668 هندو محمد االمين الفكاري  

 مؤهل للنجاح  199 5133 853 إبراهي محمد فال اسماعيل  كيفه  01.12.1993    8143015171

 مؤهل للنجاح  199 5689 989 نفيسه عبد هللا الصالح اشريف  20/11/1996 تيارت 5978527295
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 مؤهل للنجاح  199 6939 1913 محمد جدو منابه  31.05.1989   8193847245

اه بوسالف  26/11/1986 االك  0579853876  مؤهل للنجاح  207 4144 345 الشيخ ا

 مؤهل للنجاح  207 4578 29 محمد يحي  يحظيه  دار النعيم 1985/ 31/12   550621471

 مؤهل للنجاح  209 4102 113 مريم  احمد  جدو  تيارت  03/01/1991   1069217809

م   7090494264  مؤهل للنجاح  209 4153 400 محمد االم آب الش  31/12/1999 دار النع

 مؤهل للنجاح  209 4160 20 مريم  موسى  ابي مقطع لحجار  28/04/1993   352625750

 مؤهل للنجاح  209 4168 653 مناي احمد احميتي فال  كيفا   06/12/1994    0285675477

 مؤهل للنجاح  209 4294 25 ممادو انياص ي  هول اركيز  19/12/1990   2931981559

 مؤهل للنجاح  209 4490 265 خاليدو  عثمان  با لحرج  31/12/1984   8599957533

 مؤهل للنجاح  209 4655 215 رامتو الي  امادو  صو  فم لكليته  29/08/1996   7981614252

 مؤهل للنجاح  209 4935 102 منينه  عمر  تيرن  تفرغ زينه  16/01/1988   9311639161

 مؤهل للنجاح  209 4938 266 محمد الشيخ  مامدو ابراهات  الميناء 25/12/1982   8764617361

 مؤهل للنجاح  209 5306 1077 الله اسماء محمد سيد هيبه 15/06/1992 مونكل 4205966755

 مؤهل للنجاح  209 5502 762 امدوموسي واكي  جول   24/02/1990    5481289193

 مؤهل للنجاح  209 5997 736 ميمون صنب اكام  باكودين   31/12/1986    5319727351

 مؤهل للنجاح  209 6124 2000 بنتا ابراهيما تال 24.03.1995   4722313954

 مؤهل للنجاح  209 6556 1734 روقباتا امادو جا  20/04/1989   5392802010

 مؤهل للنجاح  209 6757 2203 عيشة داوودا با  26.09.1997   3025917814

 مؤهل للنجاح  224 4240 96 مسعوده  بوسحاب  سي  روصو  13/06/1990   2883971603

 مؤهل للنجاح  224 4565 108 زينب  محمد سالم  اطويلب  تيارت  04/12/1992   3299990829

 مؤهل للنجاح  224 4667 182 امنه  ابراهيم  امبارك امبلل 06/10/1989   6000613419

 مؤهل للنجاح  224 6737 2028 محمذن باال البتول  27.07.1993   4256169590

 مؤهل للنجاح  228 5696 1654 زينب سيد محمد بالتل  12/11/1989 شنقيط 1783319975
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 مؤهل للنجاح  228 5771 1020 تحي الحبيب امباركي 31/12/1991 لكران 5398525495

 للنجاح مؤهل  230 4123 575 نزيه  محمدو اغربط  1990\12\31 اطار  6471897619

 مؤهل للنجاح  230 4627 138 عيشة  احمد محمد امبارك  كيفه  01/05/1989   3967828651

 مؤهل للنجاح  230 4905 183 خديجة  موسى  كلي  بوكى  31/12/1989   5205854104

 مؤهل للنجاح  230 5582 1696 خدجه جبريل جالو  25/03/1992 سيلبابي  3204901244

 مؤهل للنجاح  230 5657 1073 محمد المختار اسحاق   10/12/1993 صو رو 1232630411

 مؤهل للنجاح  230 5708 1603 ابوه اعليبطاب بين 31/01/1997 عرفات  5466235084

 مؤهل للنجاح  230 5740 1116 مليكه محمدو ابوبكرين 31/12/1989 برينه 6601217437

 مؤهل للنجاح  230 6224 1942 أحمد محمد عباس  12.04.1998   8207581378

 مؤهل للنجاح  238 5493 1520 نفيسه عبد الرحمن حيمد  30/12/1991 واد الناقه  888217555 0

 مؤهل للنجاح  238 5622 1620 اسلمهم محمد فال مي  30/12/1982 كيفه 5890362152

 مؤهل للنجاح  240 5105 1087 زين العابدين احمد السالك سيد لحسن  30/12/1981 انتيكان  446903348 0

 مؤهل للنجاح  240 5414 1059 فاطمة نوح العالم  15/12/1995 برينه 9469323816

 مؤهل للنجاح  240 5597 1132 امنة صمبا با  31/12/1992 مونكل 1545844963

 مؤهل للنجاح  243 4596 608 سهام/محمد عبد هللا/اعبيد ببكر بن عامر 13/12/1995    0765241925

 مؤهل للنجاح  244 4116 41 موسى  ممادو  با  سيليبابي 16/12/1992   8840080257

 مؤهل للنجاح  244 4252 620 تبراك الداه ابن تيارت   05/12/1990    9561041778

 مؤهل للنجاح  244 4268 449 رقيه  عمر  الصبار  الميناء 31/12/1988   4702362008

 مؤهل للنجاح  244 4407 441 ي فاطمة  المستعين  بوب  روصو 31/12/1989   80399130

 مؤهل للنجاح  244 4807 17 حفصه   محمد  احمد باب  توجنين 28/09/1996   2366096848

 مؤهل للنجاح  244 5443 1608 عيشة عالي صار  26/05/1981 االك 2329035379

 مؤهل للنجاح  244 5462 865 عابره ألمين سيد أحمد النكه  حاسي أهل أحمد بشنه  19.09.1992    2181351230
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 مؤهل للنجاح  244 5705 994 مريم السالمة حمن دمبيه  25/12/1982 اركيز 2795386547

 مؤهل للنجاح  244 5711 1616 مريم المصطفي ببانه 22/12/1993 عرفات  3308983117

 مؤهل للنجاح  244 5748 1701 السالمة محمد أحمد معلوم  02.01.1993   3750559224

 مؤهل للنجاح  244 6238 1820 ياسين الحاج كي   17/09/1989   4239250074

 مؤهل للنجاح  244 6241 2171 سارة أحمد محمود  17.09.1986   9049256780

 مؤهل للنجاح  244 6810 1738 الحاج أحمد فاطمة سيد محمد   07/06/1990   4383760965

 مؤهل للنجاح  244 6842 2108 مالي العربي عالل العربي  31.12.1998   6885460805

 مؤهل للنجاح  258 5680 939 الزينه حمود الشيخ لحسن   24/12/1992 عدل بكرو  4155722855

 مؤهل للنجاح  259 4810 268 فاتو  عبدوالي  امبودج  السبخه  14/02/1986   2424388804

 مؤهل للنجاح  259 5447 1064 اخديجه موالي عبد الكريم موالي ادخيل  25/08/1991 عدل بكرو  817660143 0

 مؤهل للنجاح  261 4121 5 عثمان  ممادو  جا  الميناء 15/12/1990   8845523994

 للنجاح مؤهل  261 4127 40 اسماء  بالل بالل  كيفه  07/07/1990   6852791690

 مؤهل للنجاح  261 4482 19 اخت البنين  محمد احمد باب    توجنين 25/10/1993   3152833584

 مؤهل للنجاح  261 4530 599 زينب احمد اهل النابق  1991\12\06 هبرين  8286490490

 مؤهل للنجاح  261 4588 180 لمينه  محمد االمين  الحاج  لعيون 15/10/1992   9421968513

 مؤهل للنجاح  261 4705 626 زينب محمدن حمن اركيز   15/10/1996    1516410313

 مؤهل للنجاح  261 4932 199 حمد  اعبيدمحمد نافع  ا اركيز  08/07/1992   1269118804

 مؤهل للنجاح  261 4934 213 محمد  امبيريك  لغظف  سيليبابي 19/06/1995   6918899906

 مؤهل للنجاح  261 5392 862 فاطمة حمني محمد بابو  عرفات  02.12.1997    6627227890

 مؤهل للنجاح  261 5695 712 لمسكمة محمد سالم محمودن  تيارت   31/07/1994    8136635772

 مؤهل للنجاح  261 5750 744 جينابا عبدالي بال  سبخة   05/06/1988    4191317233

 مؤهل للنجاح  261 6692 2036 أحمدو عبدو جالو خديجة  12.09.1995   496402060



 30  من 14الصفحة            2021مارس  21- 20المنظمة يومي وحدة لصالح وزارة الصحة     620تتاب  نتائج مسابقة اك             -اللجنة الوطنية للمسابقات      

الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

 مؤهل للنجاح  273 4860 27 حابوس  محمد سرماغ   تفرغ زينه  27/04/1998   8098478979

 مؤهل للنجاح  274 4257 152 خدجة  محمد االغظف  ايده  تفرغ زينه  19/12/1992   7518980221

 مؤهل للنجاح  275 4103 558 محمد يحي عبدو لديب  1982\12\31 اركيز 9388977358

 مؤهل للنجاح  275 4274 125 امنة  محمد  البشير  او  بوكى  10/05/1989   525257426

 مؤهل للنجاح  275 4724 231 ليل  محمد محم م  الخابراهي  اركيز  27/02/2000   6436835611

 مؤهل للنجاح  275 5399 800 زين العابدين يسلم بلخير سبخة   15/12/1992    0581014772

 مؤهل للنجاح  275 6768 2077 ليلى المصطفى يعقوب  31.12.1983   2301592721

 مؤهل للنجاح  280 4106 533 خديجة  محمد محمود  اباهي االك 23/11/1987   1374815242

 مؤهل للنجاح  280 4140 652 ابراهيما عمر با منكل   21/12/1983    1834668768

 مؤهل للنجاح  280 4177 239 محمد المصطفى  سيداتي  امود  كيفه  02/12/1982   9720415203

 444 حوى  احمد فال الغالوي  تفرغ زينه 11/07/1992   1286935473
4194 

 مؤهل للنجاح  280

 مؤهل للنجاح  280 4325 562 امنة  محمد سالم  اغربط   1990\08\15 عرفات  3399340266

 مؤهل للنجاح  280 4356 683 سلمي احمتال ابن عمر  تيارت   09/04/1993    0983995646

 517 لمينه  امادو  جالو  تفرغ زينه 31/12/1997   7531876856
4416 

 مؤهل للنجاح  280

 مؤهل للنجاح  280 4445 107 افاتو  بالل  زيد  روصو  04/11/1998   5600473481

 مؤهل للنجاح  280 4703 210 احمد مولود صمب  النباغيه 10/12/1990   3393698067

 مؤهل للنجاح  280 4967 224 ياسين  امادو  كان امبود  31/12/1990   890563888

 مؤهل للنجاح  280 5152 835 منت الرسول محمد أحمياده  كرمسين 25.10.1986    0848952731

 مؤهل للنجاح  280 5456 1591 كادا آمادو سك  29/09/1992 ابنباني 2703773539

 مؤهل للنجاح  280 5519 1080 خديجه محمد المامي الهريم  31/12/1991 السبخه  7927464681

 مؤهل للنجاح  280 5992 977 سيد محمد احمدو أبوبك 30/12/1996 اركيز 9789351684
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 مؤهل للنجاح  280 6138 1852 برار  إبراهيم  احممد   02/08/1992   2272673432

 مؤهل للنجاح  280 6219 2172 عاليون يحي امبارك 31.12.1990   3141999169

 مؤهل للنجاح  280 6275 2245 فاطمة ياسر عمار  01.12.1986   5823196636

 مؤهل للنجاح  280 6367 2147 تسلم محمدن األفظل  27.03.1997   9066848894

 مؤهل للنجاح  280 6885 1946 حماه هللا توري  عيساتا الشخ 25.11.1989   4635486635

 مؤهل للنجاح  299 4137 103 بكرن  عثمان امبيم  لكصيبه  28/12/1995   4558205474

 مؤهل للنجاح  299 4163 561 فاطمة  اباه  افيك 1992\12\11 عرفات  1615296478

غ  2753201538 نه تف دهللا ادومو نافع  14/06/1993 ز د ع  مؤهل للنجاح  299 4620 311 س

 مؤهل للنجاح  299 5439 1164 عبد هللا احمد ابراهيم 07/04/1997 النعمه 5394900508

خة 5766818587 د 29/11/1993 س لثوم محمد فال لعب  مؤهل للنجاح  303 4303 352 ان 

 مؤهل للنجاح  303 5904 866 يس توشن امأمنة اك روصو  31.12.1992    5238717413

 مؤهل للنجاح  305 4193 698 ديابخا محمدو فادكا  ت/ز   31/12/1990    6215554652

 مؤهل للنجاح  305 4454 586 عيستا  امادو  صو  1987\12\15 كيفه 7885201005

 للنجاح  هل مؤ  305 4535 605 احمد سالم/محمد محمود/اعمر عينان لكصر  06/11/1992    5879602621

 مؤهل للنجاح  305 4624 639 امنة معتوك امبارك المناء   03/03/1986    1246901530

 مؤهل للنجاح  305 4695 187 الولي  سيدي  امعيتيك كيفه  31/12/1987   3723110552

 مؤهل للنجاح  305 4805 64 باب ابراهيما عثمان  روصو  19/04/1992   5338987089

 مؤهل للنجاح  305 4852 60 محمد المصطفى  فاطمة  سيد توجنين 11/05/1992   7321109630

 مؤهل للنجاح  305 4857 70 منت  وهب  صيار  محمد العبد  الميناء 09/09/1983   7958072546

 مؤهل للنجاح  305 4864 435 زيني  محمد  شيبي  السبخه  11/12/1990   9962678232

 مؤهل للنجاح  305 4924 149 عمر  كان   كاديتا الميناء 31/12/1986   1581957093

 مؤهل للنجاح  305 5296 849 فاطمة محمد بوحمادي  تيارت  12.10.1981    7655765062
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 مؤهل للنجاح  305 5407 1521 امم سيد احمد الحاج  31/12/1984 اطار  234482854 0

 لنجاح مؤهل ل 305 5437 1104 ام سيدي محمد الداهي   29/12/1983 النعمه 7169378350

 مؤهل للنجاح  305 5565 948 حفصة محمد ناجي الغابد  31/12/1988 تيارت 8041663363

 مؤهل للنجاح  305 5690 779 اشويطين عبدي ديارا كيهيدي   25/08/1986    0941454744

 مؤهل للنجاح  305 5707 856 سعدن أحمدو سالم سالك  السبخة  16.02.1995    9990945002

 مؤهل للنجاح  305 5834 847 أقويليه عالي الشين سيلبابي 31.12.1984    5081006926

 مؤهل للنجاح  305 6528 2264 شبخنا اديادي سوماري   27.10.1993   6289137009

 مؤهل للنجاح  323 4450 276 فاتيمتا  عمر  امبودج  بوكى  30/12/1987   4349952488

 مؤهل للنجاح  324 4256 582 ابراهيما جوب عمر  1989\12\30 امباني  8154559529

 مؤهل للنجاح  324 4414 601 حفصة محمد سيدي محمد عبد هللا  عرفات  12/12/1992    9105588656

 مؤهل للنجاح  324 4572 513 حليمه  عبد هللا مسعود بتلميت  31/12/1985   9615400384

 للنجاح  مؤهل  324 4649 423 انجاي ام كلثوم  جبريل   روصو  13/05/1991   3281859589

 مؤهل للنجاح  324 4668 258 عبد الرحمن  محمد سالم   تيارت  22/12/1988   1947078188

 مؤهل للنجاح  324 5175 1645 محمد ابراهيم محمدن احمدلال 15/11/1992 امرج 2248668551

 للنجاح مؤهل  324 5429 919 احمد عاي هبول  20/12/1993 كيغه 2359518017

 مؤهل للنجاح  324 5591 887 يحي أبوالي بوي  بوكي  18.02.1984    4307907159

 مؤهل للنجاح  332 5455 1037 الله باله البشير 31/12/1991 النعمه 1952059235

 مؤهل للنجاح  332 5508 742 هاو ممدو كلي  سيلبابي   31/12/1992    7905710976

 للنجاح  مؤهل  334 5922 714 امي ممدو امدج  روصو   05/12/1989    6036315627

نه  9717785533 غ ز ل جالو  31/12/1993 تف  مؤهل للنجاح  335 4173 327 اع الشيخ ج

 مؤهل للنجاح  335 4219 264 فاطم الطاهره  احمد  الطالب  امورج  01/12/1987   2833405212

 مؤهل للنجاح  335 4725 422 االمين  ابدبنت وهب   المذرذرة 30/12/1987   6253387485
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 مؤهل للنجاح  335 4753 417 فاطمه  احمد  سيد احمد  سيليبابي 31/12/1990   1451378021

 مؤهل للنجاح  335 4816 71 رقيه  المصطفى جان  تيارت  09/01/1988   2163441538

 مؤهل للنجاح  335 5106 729 مريم معط عبد هللا  المناء 08/11/1982    8143142241

 مؤهل للنجاح  335 5137 1125 خديجة عليونو جاكانال  12/03/1989 تفرغ زينه 5692455283

 مؤهل للنجاح  335 5162 949 زينب ابوبكر سي   31/12/1989 روصو  1116828028

 مؤهل للنجاح  335 5257 1597 سيهام محمد محفوظ انجيه  31/12/1992 االك 5491377484

 مؤهل للنجاح  335 5301 897 مريم محمد محمود تمليخ المجرية  31.12.1987    7934595151

 مؤهل للنجاح  335 5375 1001 جينابا هاديا ديه 29/02/1992 سيلبابي  5548922249

 مؤهل للنجاح  335 5509 1103 افاتو محمد لمين لبي 26/04/1993 عرفات   9547077173

 مؤهل للنجاح  335 5686 724 ابو خالدو ديالو  روصو   10/101984    6160051543

 مؤهل للنجاح  335 5819 1181 اكار الحاج الطالب  10/05/1994 ر بنعامر بوبك 2471988935

 مؤهل للنجاح  335 5828 1108 محمد شمس الدين احمد عبد الرحمن 19/10/1993 تيارت 7014839308

 مؤهل للنجاح  335 5973 1624 اشريفه الشيخ سدوم  31/12/1986 كيفه 1131945963

 مؤهل للنجاح  335 6114 1983 ل عمر احمدان فاطمة إطو  20.12.1991   9669952020

 مؤهل للنجاح  335 6460 2069 عيشة باب الشيخ 15.12.1996   8591764331

 مؤهل للنجاح  353 4918 568 يحي سيد اعمر ميجوده  1997\10\01 النعمه 7142477825

 مؤهل للنجاح  353 6559 2248 الشيخ سيد محمد سيد أحمد البكاي ويس ولد باب  07.11.1996   6462361452

 مؤهل للنجاح  355 4353 318 هوالي س جالو  11/12/1995 بو  4384624750

 للنجاح مؤهل  355 4361 88 بنت وهب  محمدن  ارويحه    كنكوصه  10/12/1994   3193355625

 مؤهل للنجاح  355 4963 133 ام الخيري  محمد سالم  شداد  السبخه  18/03/1992   7447484237

 مؤهل للنجاح  355 5224 872 عيشة محمد المختار الفايد  الميناء 16.07.1988    3490107919

 مؤهل للنجاح  359 4183 572 نزهة  محمد يحي خواه  1992\12\14 عرفات  6660735279
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 مؤهل للنجاح  360 4101 127 تكيبر  سيد احمد  امبابو الميناء 31/12/1983   3146055612

 مؤهل للنجاح  360 4136 297 سيد احمد  محم  امحمد  بوكى  31/12/1984   1453645784

 مؤهل للنجاح  360 4166 455 فاطمة  احمد  جدو محم بوبو  واد امور 15/05/1985    6983192767

 مؤهل للنجاح  360 4201 700 مريم سلي ديوما جيالو  سبخة   31/12/1989    2769435361

 مؤهل للنجاح  360 4469 606 امارك/ زينب/اعل روصو  31/12/1989    2906267732

 مؤهل للنجاح  360 5149 881 فاطمة محفوظ الطالب اشريف  مقطغ لحجار  04.04.1998    7325619936

 مؤهل للنجاح  360 5289 985 مريم محمد المختار الطيب  14/12/1989 الحجار  مكطع 8521033677

 مؤهل للنجاح  360 5362 854 ميرم فال حمود أولك طيطان 31.08.1983    5889988702

 مؤهل للنجاح  360 5885 982 الناه سليمان فال  11/02/1986 االك 8461082730

 مؤهل للنجاح  360 5931 1154 سلي حمادي با  30/12/1989 اميابنا  2055564152

 مؤهل للنجاح  360 6278 2048 عيشة إسلم خطاري  30.06.1985   6396957844

 مؤهل للنجاح  360 6532 1808 م سيدي محمد مبارك  مري  20/09/1993   2022571395

 للنجاح مؤهل  360 6642 2073 فاطمة الزهراء الخليفة امهيدي  16.12.1992   9760695908

 مؤهل للنجاح  373 5342 934 تحيه النني سيد ألمين  02/12/1996 بوكادوم 1928947918

 مؤهل للنجاح  374 5336 1022 محمد المرايط الشيخ محمود  02/06/1991 كيغه 1963663830

 مؤهل للنجاح  374 6792 2247 دودو ياسر أعل  10.12.1994   2614126042

 مؤهل للنجاح  376 4134 24 فاطم  محمد محمد امبارك عرفات  17/10/1986   6597374782

 مؤهل للنجاح  376 4363 164 زينب عبد الي  صو  لحرج  31/08/1997   4039571209

ارل اتاه 06/12/1995 رذره المذ 0992835838 شة   مؤهل للنجاح  376 4381 341 ع

 مؤهل للنجاح  376 4385 511 االمين  ابي عيشة  محمد توجنين 02/02/1993   9031164728

 مؤهل للنجاح  376 4398 212 عبد هللا  الحسين  اداعه  روصو  31/12/1985   2922114331

 مؤهل للنجاح  376 4498 597 محمد حبيب هللا   حفظ الرحمن 1990\10\15 توجنين  3372011777
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 مؤهل للنجاح  376 4999 487 فاطمة محمد بلخير تجكجه 05/09/1995   9964257295

 مؤهل للنجاح  376 5532 1122 مريم الشيخ محمد مين  11/12/1992 امافنادش  2101445637

 ل للنجاح مؤه 384 4519 83 فاطمة  احمدو حرمه  روصو  31/12/1997   9115741065

 مؤهل للنجاح  385 4426 62 عبد العزيز لتير امبودج  روصو  31/12/1988   4646682860

 مؤهل للنجاح  385 4651 627 جارية ابراهيما ديالو  منكل   16/01/1987    8528894072

 مؤهل للنجاح  385 4748 663 سيدي سي تولو صنب  بوصطيلة   25/12/1990    1640554211

 مؤهل للنجاح  385 4755 132 السالمه  ورزك  نراش  بتلميت 06/08/1982   9961633930

 مؤهل للنجاح  385 4877 615 محمدو امحماد ابراهيم اخليل  بتلميت 03/08/1981    8901613371

 مؤهل للنجاح  385 5364 1013 محمد عبد هللا الطيب اسباعي  14/12/1993 روصو  932384953 0

 مؤهل للنجاح  385 5656 850 أحمد إسلم عبد الرحمن لكصر  31.08.1984    5293736104

 مؤهل للنجاح  385 5658 1062 ميمونه محمدن احمدناه 06/04/1998 التاكاللت 3306683829

 مؤهل للنجاح  385 5762 1564 سلمها محمد اجد  11/10/1995 اوجفت  4794435685

 مؤهل للنجاح  385 5983 1625 يعقوب اسماعيل آبيبك  31/12/1994 لكصيبه 0713609116

 مؤهل للنجاح  385 6295 2021 خديجة محمد الهادي اشليخ عبد فال  10.12.1991   3916986586

 مؤهل للنجاح  385 6336 2258 محمذن مبلود احمدو   22.11.1993   5031867338

 مؤهل للنجاح  385 6676 2220 بوبكر دودو المبارك 13.05.1993   3145182806

 مؤهل للنجاح  385 6836 2287 مريم ابوبكرن سيس  12.03.1992   9632243755

 مؤهل للنجاح  385 6901 2153 مامودو عمار سوماري  15.08.1993   2431245831

 مؤهل للنجاح  385 6949 1844 إبراهيم رافع أبيبو  06/05/1998   3483071927

 مؤهل للنجاح  401 4441 288 حليمه  بونا اكويتا كيهيدي 26/09/1988   6953746962

 مؤهل للنجاح  402 5713 842 رمله محمد محفوظ هدية  توجنين 30.12.1992    1902417642

 مؤهل للنجاح  402 5821 841 هند محمد األمين محم  الميناء 23.08.1991    8023151980
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 مؤهل للنجاح  402 6743 2274 فاطمة الف سيدي  31.12.1986   1187206572

 مؤهل للنجاح  405 4243 236 محمد سيد الله  سيد النعمه  02/02/1992   6701978709

 490 عيشه  احمد  امبارك مقطع لحجار  31/10/1993   5113673743
4326 

 مؤهل للنجاح  405

 مؤهل للنجاح  405 4425 585 كوريه  علي  ابريهمات 1989\06\23 مقطع لحجار  6596229309

 مؤهل للنجاح  405 4516 34 بد هللا فاطمة  ع الطينطان  14/12/1988   1605445449

نه  2259326911 غ ز ا  11/12/1982 تف دو الي  شا ع  مؤهل للنجاح  405 4717 317 ع

 مؤهل للنجاح  405 4777 95 السالكه  المهدي  اخليفه  توجنين 22/12/1997   3617507137

 جاح مؤهل للن 405 5220 1112 الزهرة محمد همدي  13/02/1992 السبخه  8003508704

 مؤهل للنجاح  405 5367 1619 آمنتا عمار واد 10/10/1997 تيارت 3012509601

 مؤهل للنجاح  405 5396 895 أمنة محمد اسويدانه  كيفه  23.09.1990    9347991075

 مؤهل للنجاح  405 5717 1095 نونو بونن مسعود   10/12/1989 حاسي امهادي  8917919847

 مؤهل للنجاح  405 5796 1131 يجة يوبه الطالب خد 30/12/1989 روصو  2819817452

 مؤهل للنجاح  405 5961 1618 منينه محمد ساليم  04/11/1991 اكجرت  6582813336

 مؤهل للنجاح  405 6994 1801 خديجه سيد دباب   04/10/2001   5701954396

 ح مؤهل للنجا  418 4512 472 جارية  ماندي باري التكتاكه 23/04/1994   9449079528

 مؤهل للنجاح  418 4936 151 انتصار  التراد  اسنيكل  مقطع لحجار  31/12/1989   5323169202

 مؤهل للنجاح  418 6700 2273 عيشة محمد صمب   25.03.1984   579930991

 للنجاح مؤهل  421 4286 18 ام الفضلي  تبو  المختار  واد الناقه  11/12/1991   864496496

 مؤهل للنجاح  421 4386 181 تسلم  المولود  العيد  تيارت  31/12/1994   8170509239

 مؤهل للنجاح  421 4719 428 رامتا بوكر  سي  بوكى 1982!31/10   5500764562

 مؤهل للنجاح  421 4995 566 عيشة  لمرابط  اشفاغه  1983\10\19 انواذيبو 8293512611
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الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

فه  3056901845  مؤهل للنجاح  425 4759 369 مام شيخ ديوف  02/12/1989 ك

 مؤهل للنجاح  425 6723 2157 فارماتا أبو انجات  23.01.1995   911471268

 مؤهل للنجاح  425 6820 1779 هولي عبدهللا جاه  17/12/1988   1711221427

 مؤهل للنجاح  428 4108 170 اعبيد هللا  مولود  بايجك توجنين 03/12/1985   6507878605

 مؤهل للنجاح  428 4154 78 فاطمة  حمود  يركيت تفرغ زينه  12/06/1987   3646985437

ت   8166757279 ه  05/06/1994 بوتلم ا  مؤهل للنجاح  428 4207 396 احمد محمذن 

نه  3252528341 غ ز  مؤهل للنجاح  428 4449 378 حوي ع فال  16/03/1986 تف

 مؤهل للنجاح  428 4473 165 هابي  التيجان  كيسي  تيارت  24/11/1995   455252526

 مؤهل للنجاح  428 4590 603 خدجه /بد/اتفاق عبد هللا  المذرذرة  31/12/1990    9731578351

 مؤهل للنجاح  428 4756 254 سميه  محمد االمين  شامخ  تيارت  31/12/1995   1344634953

 مؤهل للنجاح  428 4831 640 امنة عمر صو  المناء   10/06/1995    3610487538

 مؤهل للنجاح  428 4962 261 خدجه  احمد صالح  جونابه 20/12/1994   8123154324

 مؤهل للنجاح  428 4974 26 فاطمه السالمه  احمد احمد  الميناء 31/08/1990   610381522

 مؤهل للنجاح  428 5142 1589 محمد محمد فال اخيارهم 31/12/1988 العيون 8626136766

 مؤهل للنجاح  428 5374 1079 يخاني محمدن المختاراش 30/12/1989 برينه 7490530800

 مؤهل للنجاح  428 5585 815 عيساتا مامادو صو  بابابي 27.12.1987    1457399684

 مؤهل للنجاح  428 5728 918 أخديجه بي دد  13/11/1992 تفرغ الزينه 4597849665

 مؤهل للنجاح  428 5993 1539 عيشة احمدو بمب عبد لطيف  05/02/1990 اطينطان 4914442727

 مؤهل للنجاح  428 6364 1765 اربيها الشيخ سيداعل   04/08/1999   3737520096

 مؤهل للنجاح  428 6518 2042 عبد الرحمن أحمد عبد هللا  25.12.1994   4525367385
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الد  لرقم الوط ا الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم    االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

 مؤهل للنجاح  428 6856 1771 آوا بابا  انجاي   20/10/1996   5666915474

 مؤهل للنجاح  428 6930 2090 عبد السالم سيدي انيانك 16.06.1994   5671433055

 مؤهل للنجاح  447 4541 646 مام سيد محمد القرشي  بتلميت   08/12/1993    1954465029

 مؤهل للنجاح  447 6720 2082 ريم لمهابه الفرو  01.12.1994   1910815611

 للنجاح  مؤهل  449 6715 1794 عيشه همر  فال   01/12/1985   3599984087

 مؤهل للنجاح  449 4289 578 عيشة  محمد عبد الرحمن اباه  1986\06\23 الميناء  4617429794

 مؤهل للنجاح  449 5757 1566 فاطمة الحسن جدو  20/12/1988 لكصيبه 554788106 0

 مؤهل للنجاح  449 5138 930 اميمه المرابط سيدي  03/12/1990 كيغه 5316040575

 مؤهل للنجاح  449 4191 437 جبريل  بابا جا انواذيبو 16/08/1991   1981348288

 مؤهل للنجاح  449 5457 1502 مريم عبد هللا صالحي  31/12/1991 المذرذره  4866207537

 مؤهل للنجاح  449 5955 867 نوره أحمدو منود  أوليكات  16.04.1992    5244202375

 

 

 الئحة االنتظار -2

الد  لرقم الوط ا ــــخ ا  محل الم الدتار شح  رقم  االسم  لم   ال
الرقم  

  الوهمي 
ة   القرار  الرت

  االنتظارالئحة  1 5479 886  عيش الحسن خونه  كيفه  01.12.1994   3334951472

 الئحة االنتظار 2 4598 596 عيشة  تدجاني  جاكانا 1996\09\08 كيهيدي 3626141204

 الئحة االنتظار 3 4359 587 فاتيمتا امادو صو  12/12/1990  تفرغ زينه 2083527894

 الئحة االنتظار 4 4190 15 يحي  محمد سلمان  الميناء 18/01/1990   8955708428
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الد  لرقم الوط ا ــــخ ا  محل الم الدتار شح  رقم  االسم  لم   ال
الرقم  

  الوهمي 
ة   القرار  الرت

 الئحة االنتظار 5 4481 594 زينب  الداه  لمام  1996\03\31 توجنين  5180039300

 الئحة االنتظار 6 4582 277 مريم  الرباني  كلي   السبخه  20/03/1982   195383027

 الئحة االنتظار 7 4682 178 خديجة  محمد محمود سيدي  الميناء 27/07/1993   3426036412

 الئحة االنتظار 8 5295 875 موناي اشريف أحمدو  كيفة  31.12.1990    8528362415

 الئحة االنتظار 9 5313 770 فاطمة مختار كوصا  سبخة   18/03/1995    8788110373

 الئحة االنتظار 10 5478 1023 ر المجاطي محمد المختا 14/12/1984 بيلكت ليتام 6542001944

 الئحة االنتظار 11 5808 890 شعيب محمد امحمد  سيلبابي 06.11.1996    9004732616

 الئحة االنتظار 12 6239 1724 مريم  محمد عبدهللا 31/12/1989   1512388596

 الئحة االنتظار 13 6721 2007 فاطمة سداتي اشريف بوقبه  30.12.1994   6211394225

 الئحة االنتظار 14 6833 1856 عيشة محمد المختار الطاهر  18/10/1995   2884864488

 الئحة االنتظار 15 6867 1986 السالكه محمد يحي الزحاف  07.09.2000   5616522810

 الئحة االنتظار 16 4372 249 منيتي  باب  الشيخ  لعيون 31/12/1990   6701115312

 الئحة االنتظار 17 4735 168 لنونو  اباه  ابراهيم  امحمدا عرفات  01/12/1996   3883860504

 الئحة االنتظار 18 4883 32 محمد االمين  محمد احمد السالم  لكصيبه  31/12/1990   5642785754

 الئحة االنتظار 19 4909 116 مليكه  محمد محمود محمد الحسن الميناء 31/12/1987   1567567143

ه السبح  24/12/1992   9540836775  الئحة االنتظار 20 4818 299 حليمه  فهت  حيدارا  

 الئحة االنتظار 21 5386 892 توتو محمد المختار جدو  لعيون 25.12.1991    7133838617

 الئحة االنتظار 22 5514 960 لخصاره محمد عبد هللا برك  28/07/1990 العيون 8133195861

 الئحة االنتظار 23 5706 915 لقادر الشيخ محمد عبد هللا زينب السالم سيد عبد ا 07/03/1985 الميناء  9558483888

 الئحة االنتظار 24 6319 1736 عزه احمد سيدي محمد  30/12/1984   5628402109

 الئحة االنتظار 25 6578 1912 خدية مخنار امبارك 04.09.1991   7573344256
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الد  لرقم الوط ا ــــخ ا  محل الم الدتار شح  رقم  االسم  لم   ال
الرقم  

  الوهمي 
ة   القرار  الرت

 نتظارالئحة اال  26 6740 1995 أم الخيري إدريسا جيكو  31.12.1984   8367285767

 الئحة االنتظار 27 6592 2298 الطالب محجوب زينب الذهبي  08.05.1985   3546584908

 الئحة االنتظار 28 4231 118 تتبق  لبيظ  القابر لكصيبه  25/12/1987   5133484829

 الئحة االنتظار 29 6161 2047 مد يبوي دولو فوفانا 30.12.1987   5761810671

 االنتظارالئحة  30 5617 798 ديا ممدو اتي  ت/ز   25/10/1988    8264987918

 الئحة االنتظار 31 5291 1651 فاطمة محمد امبارك  03/12/1988 الميناء  3112282249

 الئحة االنتظار 32 6967 1874 إعل الشيخ أنجبنان   31/12/1988   6221533247

 النتظارالئحة ا  33 4394 583 امو  واكى  سيدي  واكى  1989\01\05 كيهيدي 3702711937

 الئحة االنتظار 34 5776 795 كديتا اسمان صو  امود   03/12/1989    1301777928

 546 محمدن  اسماعيل  الرباني علب ادرس  11/12/1989   6847870977
4690 

 الئحة االنتظار 35

 الئحة االنتظار 36 6995 1795 عيشة  ببكر  لو   19/03/1990   8556520545

لميت بت 21/12/1990   4640178331  الئحة االنتظار 37 4956 442 البركه  سانديري اماه  عبد  

 الئحة االنتظار 38 5112 1542 عيشة الشيخ مالعينين غالي 24/12/1990 الطينطان 7314061707

 الئحة االنتظار 39 4814 645 فاطمة محمدن محمد موسي  كيفا   26/12/1991    2335487625

 الئحة االنتظار 40 6673 2164 اليوسي ختار خديجة محمد الم 31.12.1992   5006950172

 الئحة االنتظار 41 4729 624 ميمون جبريل كلبالي  سبخة   25/08/1993    2104773416

 الئحة االنتظار 42 6357 1865 محمد عبد الرحمن سعدن النعمان   31/12/1993   770608159  0

 الئحة االنتظار 43 4794 602 سافرة/الشمرة /الفوكان عين فرب  31/12/1994    8187052007

 الئحة االنتظار 44 5273 901 عبد هللا محمد السالك حبيب  20/02/1995 عرفات  4240747269

 الئحة االنتظار 45 4115 695 فاطمة الشيخ ادفين روصو    13/12/1995    5194721414

 الئحة االنتظار 46 5333 1115 انجيه ابو صمب  10/01/1996 تفر زينه 4728180126
 



 30  من 25الصفحة            2021مارس  21- 20المنظمة يومي وحدة لصالح وزارة الصحة     620تتاب  نتائج مسابقة اك             -اللجنة الوطنية للمسابقات      

  مرضو الدولةثانيا: م
 المؤهلون للنجاح -1

  
  

الد   رقم الوط ال رقم الشهادة الد   محل الم ــــخ الم امل ا  تار شح  رقم  السم ال الرقم    ال
 الوهمي 

ة  القرار الرت

ارت  7509440368 15132/03  مؤهل للنجاح  1 7335 53 اع الشيخ محمد االم بوك  30/12/1982 ت

خه  9567337369 39786/15 ز جونك  04/03/1997 الس د الع  مؤهل للنجاح  2 7109 29 آمادو س خاه ع

ادوم  1184764791 01643/10 كر  03/05/1989 بو خن ب د هللا الش د ع  مؤهل للنجاح  3 7806 39 س

الي  3816476447 01165/07 اي اهل ا الل  25/12/1987 اد  مؤهل للنجاح  4 7269 41 عقوب خاي 

طرات  31/12/1986 روصو  2415957370 01875/10  مؤهل للنجاح  5 7993 15 محمد فال احمد سالم امخ

10953/ 13/S N 9291654736  اه  26/10/1991 انواذيبو  مؤهل للنجاح  6 7853 13 المادو مامادو 

نه  3439997428 ع ط ع  /32817/09 ه   31/12/1989 ار  مؤهل للنجاح  7 7255 8 محمد االم المختار الطل

ارت  5226032238 ع ط ع /19819/11 د هللا نمه  28/12/1992 ت  مؤهل للنجاح  7 7667 4 محمد ع

17469/11/S N 4368597828  ب محمد محمود غالم  21/12/1991 عرفات  مؤهل للنجاح  9 7152 12 ز

 مؤهل للنجاح  10 7266 10 حماد لغاثه حمد   03/12/1989 العيون  5775656063 ع ط ع  /06840/12

نه  8029773685 9103/11 غ ز حل  31/12/1989 تف د احمداحمد محمد ل  مؤهل للنجاح  11 7365 56 س

له  161688137 0 09564/09 د محمد اسلمو محمد غالم 31/12/1987 سا  مؤهل للنجاح  12 7188 22 س

ات  31/12/1985 الميناء   281057889 0 07180/05 دهاه  مه   مؤهل للنجاح  13 7404 37 حك

نا  5110690120 27194/11 اب ما آمادو جالو  30/12/1987 ان  مؤهل للنجاح  14 7626 19 ابراه

 مؤهل للنجاح  15 7334 40 الشيخ احمد عاشور   01/12/1984 توجن  3642069671 05035/07

فه  537222958 0 5256/22 م محمد احمد   31/12/1981 ك  مؤهل للنجاح  16 7742 55 م

اه  22/12/1992 مكطع الحجار 1204289242 28242/12  مؤهل للنجاح  17 7600 31 فاطمة الشيخ ت

ه محمد االم ع   30/12/1989 عرفات  7035182536 13076/10  مؤهل للنجاح  17 7647 62 اج

م  31/12/1982 عرفات  5569918481 ع ط ع  /24993/10 دو ابراه  مؤهل للنجاح  19 7419 3 الهادي ا

ارت  9541809685 30849/12 د هللا احمد سالم  02/10/1988 ت  مؤهل للنجاح  20 7376 66 الشيخ محمد ع
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الد   رقم الوط ال رقم الشهادة الد   محل الم ــــخ الم امل ا  تار شح  رقم  السم ال الرقم    ال
 الوهمي 

ة  القرار الرت

لل  4074520115 29861/11  مؤهل للنجاح  21 7617 33 خدجة محمد محمود ابنو يوسف  30/12/1990 ام

خه  9412735180 18172/03 ل  22/12/1983 الس  مؤهل للنجاح  22 7535 35 فاطمة احمد الطف

د المون القطب اجمد 05/12/1987 النعمه  2069947506 13958/11  مؤهل للنجاح  23 7798 47 موالي ع

د هللا ع صكوره  21/12/1987 النعمه  8753028868 06/ع ط ع  /01229  للنجاح مؤهل  24 7131 2 ع

ه ع  10/12/1988 عرفات  8969472437 091276/11 د محمد محمد ب  مؤهل للنجاح  24 7537 18 س

ل  16/12/1989 توجن  3506855066 17175/10 د اهللا الشيخ الرح  مؤهل للنجاح  26 7760 16 ع

ت  3992295155 15245/13 م ل  للنجاح مؤهل  27 7444 32 تم المختار مختارن  02/12/1995 ب

 مؤهل للنجاح  28 7264 5 محمد امانة هللا لمام 16/08/1988 الميناء  5846191262 ع ط ع  09079/11

06477/10/S N 2082132743 مؤهل للنجاح  29 7883 11 احمد صاليو   03/12/1990 و اندا 

فه  5872524822 16992/10 اه  01/12/1987 ك  للنجاح مؤهل  30 7474 30 محمد المصط ا
 

 

 الئحة االنتظار -2

رقم الوط ال رقم الشهادة الد   الد   محل الم ــــخ الم امل ا تار شح  رقم    السم ال ة الرقم الوهمي ال   القرار الرت

كرو  2186055536 16454/10 دان   27/01/1989 عدل   الئحة االنتظار 1 7907 48 محمدو احمدو ز

فه  9411246618 /01776/04 د محمد الداه 31/12/1983 ك ه س ح  الئحة االنتظار 2 7924 36 محمد 

ب حمدنا اطالب احمد   13/06/1987 انصف  5760547343 06807/12  الئحة االنتظار 3 7632 23 ز
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  القابالتا: لثثا
  تنبيه  

، و عند تصحيح هذا الخطإ المادي أصبح ترتيب الالئحة للنجاح من القابالتلمؤهالت ا تحكيم المسابقة حدوث خطإ أثناء عملية انتقاء الئحةبعد التحقيق الحظت لجنة 
  ، علما بأن األمر يتعلق فقط بشعبة القابالت.نجاح من القابالت على النحو التاليالمؤقتة للمؤهالت لل

 للنجاح  تالمؤهال  -1

 

الد   الرقم الوط  قم الشهادة ر  ــــخ   محل الم الد تار الرقم    الرقم  االسم  الم
ة   الوهمي   القرار  الرت

شة محمد حمادي  04.12.1986   4081233970 ع.ط  /08643/04  مؤهل للنجاح  1 7948 6 ع
شة محمد  نور الدين  12.12.1994   6685972448 ع.ط  /16695/14  مؤهل للنجاح  2 7191 29 ع
شة  11.10.1995   2633188579 ع.ط  /26784/15 د أنكوم ع  مؤهل للنجاح  3 7837 9 س
د هللا السالم  28.09.1984   462705611 ع.ط  /03837/06  مؤهل للنجاح  4 7918 36 حاجة ع
د أحمد  08.10.1985   3778621615 ع.ط  /18260/08 ه ‘سلمو س  مؤهل للنجاح  5 7650 39 تح
 مؤهل للنجاح  6 7729 37 محمدو م محمد محمود  31.12.1989   4671096014 ع.ط  /19213/11
شة محمدن الدو  25.11.1985   5888073534 ع.ط  /12495/10  مؤهل للنجاح  7 7260 54 ع
 مؤهل للنجاح  8 7350 3 آمنة الم ألم   05.03.1993   8814468688 ع.ط  /20705/13
ز  05.10.1993   9446945043 ع.ط  /20288/11  مؤهل للنجاح  8 7862 11 ة محمد محمود ب لع
ة محمد محمود محمد األم  31.12.1991   3397697959 ع.ط  /21453/13 مة سعد  مؤهل للنجاح  10 7187 22 حل
م  03.04.1990   1449860359 ع.ط  /08241/08 بو بو  مؤهل للنجاح  10 7998 12 بودي أب
 مؤهل للنجاح  12 7588 32 ة مو فاصا أس 22.10.1990   2063742125 ع.ط  /19292/10
س امبودج  08.02.1984   5138352386 ع.ط  /18259/08 م ادر  مؤهل للنجاح  13 7818 59 افات
د محمد  01.07.1987   7232921595 ع.ط  /11091/12 ه س  مؤهل للنجاح  13 7963 42 مامه إزد ب
د هللا 07.12.1989   3955079068 ع.ط  /23801/13 جتنا ع دات اخد  مؤهل للنجاح  15 7209 28  اس
اده  31.12.1988   1265410688 ع.ط  /09219/10 ا محمدو احم  مؤهل للنجاح  16 7616 47 هند
 مؤهل للنجاح  16 7621 2 توتو محمد محم   31.12.1986   7406018968 ع.ط  /14760/11
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اب أحمد  12.01.1991   324760754 ع.ط  /20094/10 د محمد  زة س  للنجاح مؤهل  18 7151 40 ع
ب يوسف احمودي  26.12.1991   5757923687  ع.ط  /15186/13  مؤهل للنجاح  18 7999  34 ز

د يوسف  01.12.1986   2209148035 ع.ط  /30148/09 مه النا س  مؤهل للنجاح  20 7772 44 م
 نجاح مؤهل لل  21 7692 20 هدى سالم فال آب  31.12.1989   5883926881 ع.ط  /03625/09
 مؤهل للنجاح  21 7715 64 حفصة محفوظ انداش 18.03.1983   463356294 ع.ط  /22159/06
مة بونه لمام  13.10.1990   3275730547 ع.ط  /09245/11  مؤهل للنجاح  21 7777 61 س
ه  31.12.1988   1313877708 ع.ط  /09138/11  مؤهل للنجاح  21 7905 13 تالنجاة محمد الحسن اج
ا محمد ام  30.12.1990   7425950625 ع.ط  /06613/13  مؤهل للنجاح  25 7725 25 ح
 مؤهل للنجاح  26 7201 57 فاطمة النعمه صالح 01.02.1983   7599847375 ع.ط  /03570/05
م  01.05.1990   669643187 ع.ط  /26375/14 خه محمد أدو  مؤهل للنجاح  26 7997 63 زل
مان  31.12.1991   7871906282 ع.ط  /08240/13 ن اسل ارك محمد ال ش ام  مؤهل للنجاح  28 7949 30 ع
ار  05.05.1982   5959577860 ع.ط  /14555/07 اح محمد   مؤهل للنجاح  29 7272 35 ص
ده  28.09.1990   2488667503 آ.أ.ع  /01151/12  مؤهل للنجاح  30 7885 48 خدي أحمد سالم س

د الرحمن خرشف  10.09.1984   167385626 ع.ط  /12391/05 ب محمد ع   مؤهل للنجاح  31 7252 67  ز

د محمد  31.12.1988   8536570167 ع.ط  /13396/11 لثوم المهدي س   مؤهل للنجاح  31 7478 17  ام 

م آمادو صال 27.04.1992   270129093 ع.ط  /23752/11   مؤهل للنجاح  33 7285 58  م

ط  31.05.1988   5666804894 ع.ط  /09212/11 ب محمد امخ   مؤهل للنجاح  34 7129 33  ز

  مؤهل للنجاح  34 7226 15  آمنة فا فال 31.12.1988   9664561924 ع.ط  /06896/10

فة حمادي  31.12.1993   357385831 ع.ط  /23758/13   مؤهل للنجاح  34 7312 51  امال الخل

اتو حسن   10.12.1993   1898753661 ع.ط  /33550/14   مؤهل للنجاح  37 7382 41  أي
 

 الئحة االنتظار -2

الد   الرقم الوط  رقم الشهادة  الد  محل الم ــــخ الم شح  رقم  االسم  تار الرقم    ال
  الوهمي 

ة   القرار  الرت

ك  31.12.1988   4432571268 ع.ط  /00129/10   االنتظارالئحة  1 7675 27  فاطمة أحمد سالم امب

كه حموده بوي أحمد  25.12.1991   5366929588 ع.ط  /06839/12   الئحة االنتظار 2 7494 26  مل

او  21.08.1984   991886887 ع.ط  12579/06   الئحة االنتظار 3 7398 5  سالماتا عا د
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  أطباء األسنان:  رابعا
 المؤهلون للنجاح -1

  

الد  الرقم الوط  الشهادة  ــــخ الم شح  رقم  االسم واللقب   تار   ال
الرقم  
 الوهمي 

ة  القرار الرت

م محمد المختار أعمر  22.09.1996 6151428728 ع.ط  /31984/14  مؤهل للنجاح  1 7141 6 م

دي  20.02.1986 2647180829 ر.م  /16444/04  مؤهل للنجاح  2 7863 2  محمد أعب

جه  03.01.1995 1002182661 ع.ط  /29682/14  مؤهل للنجاح  3 7170 11 أحمد محمود محمد الدن

 مؤهل للنجاح  4 7676 3 عقوب أحمد أحمد صالح 23.09.1985 1586978783 ع.ط  /20026/05

د الودود المختار 27.12.1985 7528158070 ع.ط  /00777/05  مؤهل للنجاح  5 7722 4 خالد ع
 

 

 الئحة االنتظار -2

ــــخ  الرقم الوط  الشهادة  الدتار الم شح  رقم  االسم واللقب   ال ة الرقم الوهمي    القرار الرت
.ط ع /05334/04 د اصغ  31.12.1982 346235390   الئحة االنتظار 1 7735 13 محمد محمود عمر س

 



 30  من 30الصفحة            2021مارس  21- 20المنظمة يومي وحدة لصالح وزارة الصحة     620تتاب  نتائج مسابقة اك             -اللجنة الوطنية للمسابقات      

ختصاصيونطباء االاأل: خامسا  

 المؤهلون للنجاح -1

N°  Dossier  Nom et Prénom D.  Lieu de naissance NNI Diplôme Nano Décision 

3 El Hadi Youssouf Louly 20/12/1983 R'kiz 1244672379   03/SNA/18114 7790  مؤهل للنجاح 

2 Cheikhany Mohamed Said Hindi 31/12/1986 TVZ 8320472791  06/SNA/06623 7482  مؤهل للنجاح 

14 Adama Med Ahmed  31/12/1990 Ar. Saoudi 593543680 Bac E 7238  مؤهل للنجاح 

1 El Hacen Hamdi Cheikh Mohamedou Yahya  01/10/1988 à Rosso  3729489757 Bac UCAD 7737  مؤهل للنجاح 

8 Med Vall Touenssi Touenssi 24/10/1984 ksar 8334913569 01/MA/09811 7599  مؤهل للنجاح 

5 Med Habiboullah Med Abda Med El Hadj 30/12/1989 Aleg 4435877513 07/SNB/12710 7297  مؤهل للنجاح 

6 Abdallahi El Wely El Hacen Cheikh Mhdou Yahya 05/05/1988 R'kiz 4836792966 07/SNB/20241 7345  مؤهل للنجاح 

4 Aboubekri Amadou Sow 12/09/1986 Kaédi 3896682158 22854/SNB/06 7991  للنجاح مؤهل 

7 Mohamed Mena Ahmedou Mouhamdi 31/12/1988 R'kiz 5204989349 05/MA/11102 7841  مؤهل للنجاح 

22 Joumani Med Lemine Brahim Salem 30/01/1990 TVZ 1506082723 06/SNB/12342 7172  مؤهل للنجاح 

12 Ahmed Salem Med Cheikh Hemed 05/10/1988 Tidjikja 87212022 08/SNA/05710 7263  مؤهل للنجاح 

10 Baidy  Mamadou  Lo 27/07/1988 TVZ 5350995980 04/SNB/13852 7445  مؤهل للنجاح 

17 Med El Moctar Najietou  31/12/1985R'kiz 6252996555 06/SNA/16941 7755  مؤهل للنجاح 

15 Cheikh Brahim Mohameden Adda 31/12/1988 Bareina 5892128134 06/SA/06950 7455  مؤهل للنجاح 

19 Hafsatou Abdel Aziz Kane 16/11/1986 Arafatt 1672025279 03/SNB/13993 7498  مؤهل للنجاح 
 
 

 الئحة االنتظار -2
N°  Dossier  Nom et Prénom D.  Lieu de naissance NNI Diplôme Nano Décision  

9 Abderrahmane  Amadou Anne 20/09/1984 Bababé 3159500685 04/SNB/14484 7370  الئحة االنتظار 
 


