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اللجنة الوطن ة للمسا قات
مسا قة ا تتاب  05قضاة لصالح مح مة الحسا ات
ﻻئحة الم شح المؤهل للمشاركة اﻻمتحان
الرقم الوط
اﻻسم ال امل
5505386515
ابراه م اعل ابود
2004237572
محمد ع د جدو
1272021626
س د ال اي محمدفال واوه
71 42947790
محمد احمدو عم
0789810279
اسلم س د محمد محمد الطالب
6609769830
ايوب الشيخ البو ازنا
محمد محمود محمد ع د احمد طالب7190315606
2003535583
محمد الم محمد الشيخ الحاج
1746349201
محمد حظ ه حمادي اب د ال ل
7334813596
احمد س دي اعل ت
5084242973
احمد امحمد كركوب
6175059868
ع د الودود محمد ﻻفظل محمد
8386275942
حماد ي محمد حمادي
3035102453
محمد ع د اعمر
4185346301
المختار ابراه م السالك
7737346621
دعﻼه احمدو مب
0880664165
ال ن الشيخ المام
5654483081
عا المصط اه دي
3717686894
ا ه الشيخ اعل محمود
4390319426
محمد محمود محمد اﻻم ال ش
4588947878
محمد محمود الدا حمد
7722726587
اخل ه لو
3906684119
س د محمد الطالب محمد س د المصطف
7276977637
ع شة ع د الحب ب
7035897620
س د س د له الوا
محمد سالم محمد محمود الحب ب 0226077416
3092340310
س دي ع د الجل ل ع د الجل ل
7433121932
محمد الم ﻻر اس اع
محمد ع د ﷲ محمد اﻻم
2613755405
6503604009
فاطمة السلطان اسواد
7793547063
الشيخ الصو الشيخ ابراه م احمد
8366444874
محمود احمد ا اه

تار ــخ الم ﻼد
1986\12\31
1990\05\17
1984\12\31
1989 \12\31
1987 \11\20
1988\10\14
1991\12\21
1983\03\14
1993 \01\03
1986\12\06
1992\02\28
1988\11\29
1987\12\31
1991\09\22
1992\12\31
1982
1993
1984
1990
1987
1986\01\08
01/01/1983
1986
1986
1989
1982\05\18
1981\04\17
1982
1988
1991
1993
1986

محل الم ﻼد
اع نات الطل
عرفات
توجون
لمحرث
العيون
ان كة
روصو
ازو رات
الميناء
روصو
ا جوجت
ت ارت
تف غ زنة
اﻻك
ارك
انوا شوط
انوا شوط
ديونا ة
العيون
تجكجة
الس خة
تف غ زنة
كرو
تف غ زنة
النعمة
روصو
بوتل م ت
شنق ط
المج ة
العيون
تجكجة
بو
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60
62
63
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65
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67
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71
72
73

م مونة ع د الشيخ س د ا
محمدفال محمدمحمود احمد مال
محمد محمد افاه من
ش خن احمد دمان
الحسن س د محمد ع
حامد س دمحمد الطالب
الهي ة الداه اخطور
محمد الم محمد برهام
احمد احمدو ال ا
م م محمد نور الدين م ا
مﻼي ع د محمد مﻼي ادر س
حاجة ز ن العا دين ع د
المرا ط س د محمد ا اه
محمد احمد محمد محمود مولود
محمد مالك التلمودي
امينة محمد س دي ببوط
م م المصط السالك ب ه
م م محمد جدو القاسم
ابراه م محمد حب ب احمد س دي
ع د الودود محمد مولود
محمد س دين احمد العالم
فرجو خورو احمد لعب د
مصط احمدوالطالب ابراه م
محمد محمد مولود احمد عالم
محمد احمداحمد الج د
الشيخ احمد الما
س دي محمد احمدو س د المختار
وردة المامون ز ن العا دين
ابراه م محمد اﻻم البح
محمدع د الرحمن محمد محمود ف
عمار مودي ت ام
الشيخ الت جا ابو ان انك
المختار الخل فة الحسن اعل الحسن
ض اء الدين خطري سادي
محمد س دي مو
محمدو احمدو
محمد
السالك افال احمد امح م د

3241739807
3705322595
5859348730
4414612203
8062038795
3176928869
7274342923
8828748911
9363532318
2098680652
9411526560
7081978537
9689461727
5870350373
9203021665
4777274639
7248553824
3958933848
4348982876
6522274957
7045116985
7036438104
3670249432
3638546340
6684880810
4053334345
0198383140
4410237891
0714737129
1587962072
1997279956
1918901337
3592593754
7703552209
4370248765
8173854090
8842377702

1987
1991\12\31
1992\09\14
1983\12\31
1988
1988
1989
1984
09/06/1984
25/10/1991
1985
27/09/1992
31/12/1982
1984
1986
1992
1987
1992
1987
1991
1981
25/03/1981
1984
1992
05/06/1983
1984
1983
26/11/1991
20/05/1987
12/09/1984
31/12/1981
25/12/1982
21/08/1983
31/12/1990
31/12/1985
1983
1983

عرفات
واد الناقة
ت ارت
تم د غة
انوا شوط
ك فة
العيون
ب كر
مال
اط ل
لعيون
تف غ زنة
عرفات
لعيون
كيهدي
لعيون
تجكجة
ا جرت
مقطع الحجار
ا جوجت
بوت ل م ت
ازو رات
المذرذرة
تف غ زنة
بومد د
بوت ل م ت
توجن
ت ارت
تف غ زنة
لعيون
ل
بو
الس خة
تف غ زنة
روصو
ل
العيون

74
75
77
80
81
82
83
85
87
88
91
92
93
95
98
99
100
101
102
108
109
110
111
113
114
115
118
119
122
123
125
128
129
132
133
134
137

1045046573
المختار محمد اﻻمام
الشيخ اي الشيخ محمد الحافظ الطل ة 0683470925
4930820110
الده اسلم الد ه
5589906883
الشيخ الحاج ا د
7128179152
م م محمود محمد احمد
5749170989
محمد حفظ زن
0638370484
ﻼ غا
8610867414
محمد محمود عا ابراه م
9833309041
ال اي محمد الخطاط
محمد محمود محمد ابراه م بوص يع 0561477129
5571542164
احمدمحمود ابراه م حامدينو
6241879482
احمد مسكة المختار ال ش حماه
1353348366
محمدلم محمد الح ا برو
9798083103
خالد ابن الخ
4081443393
احمد محمد الفغ الم
5229496108
فاطمة محمد اع اع
9803022343
تحجلب محفوظ ش خنا
5160652492
محمد ع د محمد د
6705172240
س دي احمد احمي
محمد س دي محمد محمد الطالب 0656081326
4319434542
محمد الصغ محمد محمود ل ات
1988393010
محمد محمود المختار م ا ا
ع د الع ز محمد ع د الرحمن ع د الع ز3421200574
سام ة محمد ع د ﷲ الطالب اعب دي 3573905152
8323765262
محمد اﻻم احمد جدو
7031554057
س د احمد س د المختار س د احمد لحب ب
7895539847
تف ح س د محمد انجبنان
8067997408
ع شة الشيح احمد الشمس
9394851969
م م احمد حم دي
4416099892
محمد احمد سالم ت كن
9392196012
ع ش محمد الحافظ ف
سعدن الشيخ س د احمد محمد لغظف 1778172767
3568823904
محمد اﻻم منصور ف
5992216905
حب ة محمد ا
3654878618
لمانه يرب احمد سالم
س دي عثمان محمد محمد المولود 5996810534
6959741077
س دي محمدو س دي

1984
1988
02/12/1982
15/09/1991
20/01/1994
07/03/1995
11/05/1988
15/10/1986
02/19/1990
22/07/1990
01/01/1988
31/12/1981
28/08/1990
06/04/1995
31/12/1986
09/10/1991
31/12/1987
30/12/1989
31/12/1986
28/02/1985
02/06/1989
31/12/1993
31/12/1987
31/12/1987
12/09/1994
18/09/1987
31/12/1988
08/08/1986
02/02/1995
31/12/1990
11/12/1981
11/05/1988
09/03/1981
19/11/1989
29/12/1993
20/01/1988
26/01/1994

كرو
ت ارت
تم دغة
لعيون
انواذيبو
تف غ زنة
تف غ زنة
انواذيبو
بو
اطار
ت ارت
الميناء
تف غ زنة
تف غ زنة
بوتل م ت
ازو رات
عرفات
الميناء
لعيون
لعيون
ل
عرفات
الن اغ ة
تف غ زنة
تجكجة
كرو
عرفات
الس خة
ابوظ
المذرذرة
ب نة
توجن
ب نة
تف غ زنة
امبود
تجكجة
ل

138
139
140
142
143
145
146
148
149
150
153
154
160
163
اللجنة

ا

د جه محمد محمود الح
محمد محمود اعل اعل
محمد ب كر محمد ام ارك الدا
عس ة س دي محمد الداه
احمد المصط ا دومو
عثمان محمد الحب ب س دي ب كر
امنة محمد محمود الح ا
ها ل س دي مالك
السادات محمد ع دو الد اغ
احمد س دي محمد احمد الشيخ
محمد بوي س دي عا محمد بوي
احمد لم محمد ماس
اب حمادي اب د لل ل
حم خطري طالب سل مان

2841578238
6649231370
3715686851
5738287977
1106301685
1249816968
8067037370
2892810049
2048283623
1159192196
8112801417
5583708971
6696598604
0628020196

12/12/1986
02/01/1992
31/12/1982
21/05/1986
31/12/1988
31/01/1995
19/06/1984
31/12/1986
31/12/1985
31/12/1986
31/12/1990
13/08/1989
21/09/1991
31/12/1984
الرئ س

تجكجة
لعيون
نوا شوط
الوﻻ ات المتحدة
ل
تجكجة
تجكجة
كيه دي
تكند
عرفات
نوال
ك فة
الميناء
شنق ط

