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كشف النتائج المؤقتة

قات ة للمسا اللجنة الوطن
تتاب 480 وحدة لصالح وزارة الصحة ا

لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب  480  عنصرا  لصالح وزارة الصحة  - دجمبر 2022

محضر مداوالات

التخصص المجال م التوه  Moy 
القرار N°ins االسم الكامل تاريخ الميالد محل الميالد NNI

طبيب أخصائي الكسور والعظام 132 مؤهل للنجاح  مؤقتا               18,150 MSP0028 بون محمد محمود سيد محمد 05/05/1988 كامور 7984677609

طبيب أخصائي الكسور والعظام 133 مؤهل للنجاح  مؤقتا               17,350 MSP0024 سيدي محمد سالم باب 01/08/1992 برينه 0596696083

طبيب أخصائي الكسور والعظام 134 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,950 MSP0038 عبد الرحمن سيد محمد الحسين 03/05/1990 بوتلميت 8358269229

طبيب أخصائي أمراض الكلى 140 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,950 MSP0005 المختار سالم عبد هللا العتيق المنى 28/09/1988 السبخة 5632397927

طبيب أخصائي جراحة القلب 103 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,933 MSP0039 شغالي سيدنا الحاج سيدي 28/02/1983 لكصر 4489414432

طبيب أخصائي جراحة األطفال 121 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,850 MSP0059 صدام إبراهيم البيظ 20/09/1991 تفرغ زينة 3399454629

طبيب أخصائي الطب الشرعي 107 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,450 MSP0027 موالي أحمد الذهبي المصطفى أحمدو 25/05/1989 الطينطان 0076059059

طبيب أخصائي أمراض الكلى 141 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,350 MSP0002 آمنة أحمد محمد العتيق 11/01/1989 تفرغ زينة 7388495530

طبيب أخصائي الجراحة العامة 151 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,267 MSP0018 محمدن أحمد انيه 31/12/1988 الميناء 8470064639

طبيب أخصائي الجراحة العامة 149 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,250 MSP0048 الشيخ إبراهيم محمد عبد هللا عبد الرحمن 05/06/1991 أالك 7081570943

طبيب أخصائي جراحة األطفال 122 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,150 MSP0008 الولي الوالد ببانه 31/12/1989 امبلل 3188624741

 الثانية عشرالساعة   2023 يناير 10الموافق  الثالثاء، يــــوم ، بنواكشوطعنصرا  لصالح وزارة الصحة  480سابقة اكتتاب  ماجتمعت لجنة تحكيم 
.اء المعنيينوبحضــور األعض -، رئيس اللجنة األستاذ محمدو السالك عبُد هللا؛  برئاســـة العليا لعلوم الصحة بنواكشوط المدرسةفي مباني  زواال

للجداول  ك طبقاواألسال التخصصاتحسب الترتيب االستحقاقي وحسب النتائج المؤقتة للمؤهلين للنجاح  التحكيم إعالنلجنة ، قررت وبعد المداوالت
بمباني المدرسة العليا لعلوم  2023يناير  26التالية، وعلى المترشحين المؤهلين مؤقتا للنجاح الحضور للمقابلة الشخصية المقررة يوم الخميس 

.الصحة الساعة التاسعة صباحا مصحوبين بأصول الشهادات وبطاقة التعريف وشهادة طبية وشهادة تبريز يقل تاريخهما عن ثالثة أشهر

س الرئ األعضاء
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طبيب أخصائي التخدير  137 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,031 MSP0011 محمد عمار لعقيد سيد ألمين 25/07/1991 تمبدغه 6560918787

طبيب أخصائي جراحة المسالك البولية 119 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,900 MSP0023 أحمدو البو العالم 11/07/1989 الميناء 5033322823

طبيب أخصائي األعصاب 106 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,800 MSP0051 أحمد محمد محمد فال 23/12/1989 المدينة 1443702681

طبيب أخصائي األشعة 147 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,700 MSP0056 أمينة محمد بدي 08/06/1993 تفرغ زينة 1803626925

طبيب أخصائي التخدير  138 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,699 MSP0014 سيد مولود لوليد سيد مولود 17/02/1990 روصو 0415464969

طبيب أخصائي أمراض الكلى 142 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,450 MSP0009 جمال محمد فاضل أو 31/12/1986 اعوينات ازبل 7348751138

طبيب أخصائي الجراحة العامة 148 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,400 MSP0050 أحمد محمدو سالك بالتي 29/11/1988 انواذيبو 6301457076

طبيب أخصائي طب األطفال 127 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,380 MSP0007 مريم عبد هللا محمد 31/12/1986 تيارت 6032359773

طبيب أخصائي التخدير  136 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,379 MSP0033 خدجة محمد صالح حمادي 01/12/1992 الميناء 9417589642

طبيب أخصائي أمراض القلب 131 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,333 MSP0004 الخليل هارون الشيخ سيديا 27/12/1990 روصو 8694435242

طبيب أخصائي جراحة الوجه والتجميل 104 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,300 MSP0001 محمد الهيب محمد محمد سالم 15/11/1982 تيارت 7312061955

طبيب أخصائي جراحة الفم 102 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,233 MSP0020 مصطفى محمدي الطلبه 10/10/1993 المدينة 7352411821

طبيب أخصائي الطب النفسي 108 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,133 MSP0015 الشيخ محمد فاضل عبدي محمد األمين 17/09/1987 النعمة 0871883240

طبيب أخصائي أمراض الكلى 139 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,767 MSP0031 أحمد هللا إزيد بيه يحي المعلوم 31/12/1988 اجريف 6345438719

طبيب أخصائي الجهاز الهضمي 123 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,667 MSP0032 الشفاء محمد خونه الطالب هام 12/07/1991 لكصر 0851728483

طبيب أخصائي طب أسنان األطفال 105 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,667 MSP0035 روضة محمد المختار سيدي محمود 02/01/1992 الالذقية 1486882446

طبيب أخصائي طب النساء والتوليد 160 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,600 MSP0043 عال محمد موريس انتابه 01/07/1988 كيفه 4794371665

طبيب أخصائي التشريح المرضي 115 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,550 MSP0045 منى محمد يحي الخرشي 04/09/1990 تفرغ زينة 8778752201

طبيب أخصائي جراحة المسالك البولية 120 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,550 MSP0030 دمب الشيخ سيد باب 30/12/1988 روصو 4643599909

طبيب أخصائي التصوير الطبي 110 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,450 MSP0046 محمد المختار عبد هللا العتيق 30/12/1991 بوطلحايه 2783089372

طبيب أخصائي أمراض القلب 129 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,400 MSP0052 كاناديو الحسن كوني 12/04/1990 تفرغ زينة 5075996130

طبيب أخصائي طب األطفال 128 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,290 MSP0062 لمرابط حماده أحمد محمود 31/12/1989 تفرغ زينة 4984437733
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ب عام طب ب عام طب 172 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,000 MDG0038 اها د محمد محمد ا س 19/02/1996 م دار النع 8766136963

ب عام طب ب عام طب 248 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,067 MDG0044 د محمد الشيخ محمد محمود س 06/03/1994 تجكجة 9662975101

ب عام طب ب عام طب 186 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,933 MDG0136 دي عمر محمد  30/11/1994 غ زنة تف 9614084482

ب عام طب ب عام طب 174 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,000 MDG0076 دي د هللا ولد س د محمد ع ة س رق 31/12/1994 غ زنة تف 5046441976

ب عام طب ب عام طب 202 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,000 MDG0048 اد حامدون المختار حم 21/12/1995 وك الم 5904849296

ب عام طب ب عام طب 231 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,000 MDG0081 ة أحمد آداه آس 09/12/1991 نه ب 2530965420

ب عام طب ب عام طب 171 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,800 MDG0094 دي سالم ت ع اع ال 16/10/1984 ل 1195131957

ب عام طب ب عام طب 192 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,750 MDG0045 أحمد مولود محمد محمود محمد أحمد 30/09/1986 الميناء 4613690444

ب عام طب ب عام طب 190 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,733 MDG0050 م محمد المحجوب إبراه 27/07/1991 غ زنة تف 6621930332

ب عام طب ب عام طب 294 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,450 MDG0053 ا  أحمد محمد المختار ال 29/02/1992 غ زنة تف 8396137932

ب عام طب ب عام طب 203 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,300 MDG0010 دي محمد المصط محمد األم الس 12/05/1994 توجن  3288445113

ب عام طب ب عام طب 280 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,300 MDG0021 الحسن محمدن الشيخ الحسن 28/09/1992 ت بوتلم 6034267375

ب عام طب ب عام طب 216 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,100 MDG0095 د امحمد محمد الشيخ أحمد أم س 20/02/1995 ل 2449922696

ب عام طب ب عام طب 222 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,100 MDG0121 ب هللا التجا محمد الحس حب 16/10/1995 جده 9713370190

ب عام طب ب عام طب 239 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,100 MDG0091 كر د ب د محمد س د أحمد س س 31/12/1995 انواذيبو 7863945977

ب عام طب ب عام طب 199 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,083 MDG0051 محمد األم  الطالب مولود 05/12/1995 بولحراث 8044509925

ب عام طب ب عام طب 245 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,033 MDG0040 خاري د محمد محمد ال محمد س 10/08/1987 توجن  9936366885

ب عام طب ب عام طب 197 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,000 MDG0013 د الودود د الفتاح محمد ع ع 07/05/1994 غ زنة تف 0964699436

ب عام طب ب عام طب 187 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,900 MDG0006 دوه ه  د هللا حي محمد ع 31/12/1992 نه ب 6721090716

ب عام طب ب عام طب 193 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,850 MDG0005 ة المختار أحمد سالك فاطمه الغال 28/12/1995 ارت ت 6260428016

ب عام طب ب عام طب 301 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,800 MDG0055 ب شدو ب حب ز 12/12/1995 توجن  5069137066

ب عام طب ب عام طب 238 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,767 MDG0018 دون م س ه إبراه سم 20/11/1990 لس طرا 8467629066

ب عام طب ب عام طب 235 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,733 MDG0034 د  ور ع اعب ل 28/07/1995 أوجفت 9565578662

ب عام طب ب عام طب 206 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,700 MDG0088 ات د أ ب س نجالء الط 09/08/1988 ولد ينج 3713846664

ب عام طب ب عام طب 242 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,700 MDG0096 ب محمد محمود محمد لعمر ز 31/12/1995 دغه تم 4717635644

س الرئ األعضاء
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ب عام طب ب عام طب 247 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,667 MDG0117 اه د أحمد ب ابيها س 30/09/1985 رات ازو 2280275613

ب عام طب ب عام طب 236 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,550 MDG0123 ال السالم محمد  16/08/1990 توجن  6514085344

ب عام طب ب عام طب 291 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,550 MDG0090 د هللا مودي صو ع 16/12/1987 نا اب ان 6236808031

ب عام طب ب عام طب 181 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,433 MDG0024 نجوى محمد  أحمد الهادي 11/09/1990 الواحات 2907461705

ب عام طب ب عام طب 213 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,413 MDG0098 أحمدو محمد منو 19/12/1996 غ زنة تف 9834589732

ب عام طب ب عام طب 262 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,360 MDG0029 د هللا قر  م محمد ع م 31/12/1993 عرفات 9065443849

ب عام طب ب عام طب 185 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,350 MDG0074 عمار السالك حمادي 31/12/1995 فه ك 5921043640

ب عام طب ب عام طب 194 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,350 MDG0008 د أحمد مولود محمد ع 26/01/1986 مكطع لحجار 8032479985

ب عام طب ب عام طب 195 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,300 MDG0093 د امحمد دي س اعل س 27/01/1990 غ زنة تف 0824046429

ب عام طب ب عام طب 191 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 MDG0075 محمد محمود أحمد سالم همدي 31/12/1993 أطار 2945441182

ب عام طب ب عام طب 200 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 MDG0057 مد د الرحمن محمد األم ح محمد ع 17/02/1994 ل 9070753241

ب عام طب ب عام طب 249 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,067 MDG0026 د محمد محفوظ موالي أحمد موالي ارش 31/12/1992 كه ان 8654797453

ب عام طب ب عام طب 273 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,920 MDG0028 محمد سالم محمد عا سالم 31/12/1988 ت بوتلم 0027966071

ب عام طب ب عام طب 182 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,800 MDG0059 فه أحمده اخل 31/12/1987 فه ك 0839574965

ب عام طب ب عام طب 250 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,750 MDG0064 ه د المالك محمد محمود الد موالي ع 28/02/1994 غ زنة تف 9339585637

ب عام طب ب عام طب 253 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,600 MDG0073 ه د هللا محمد ب د ع س 28/03/1994 غ زنة تف 6571184588

ب عام طب ب عام طب 208 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,580 MDG0116 ا محمد لم معلوم الح 31/12/1983 ارت ت 9739954010

ب عام طب ب عام طب 297 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,567 MDG0047 ا  ز ال د الع النجاح ع 31/12/1987 انواذيبو 2705529821

ب عام طب ب عام طب 284 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,500 MDG0046 ة أحمد سالم بوك منا 27/04/1989 غ زنة تف 7274707158

ب عام طب ب عام طب 221 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,480 MDG0042 الشيخ أحمد القا  30/04/1994 غ زنة تف 9959449296

ب عام طب ب عام طب 244 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,433 MDG0078 محمد صالح حننه 15/01/1994 لعيون 7603528816

ب عام طب ب عام طب 251 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,433 MDG0067 د د محمد اسع ة س أم 04/09/1992 ل 3387509273

ب عام طب ب عام طب 207 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,300 MDG0097 انه م محمد إدرس حرمه ب م 09/12/1993 غ زنة تف 2728080866

ب عام طب ب عام طب 254 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,300 MDG0070 اه د القادر من برة ع 31/12/1991 غ زنة تف 6562710280

ب عام طب ب عام طب 227 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,167 MDG0084 ه ا محمد ع أ د س 25/03/1994 ارك  7506755214

س الرئ األعضاء
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ب عام طب ب عام طب 272 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,150 MDG0032 كة محمدو محمد لغظف مل 24/03/1994 توجن  5885336194

ب عام طب ب عام طب 257 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,133 MDG0126 انه توتو محمد األم حرمه ب 18/07/1988 غ زنة تف 8544785291

ب عام طب ب عام طب 264 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,020 MDG0011 محمد األم موالي موالي أحمد 24/04/1994 ط شنق 1317776817

ب عام طب ب عام طب 255 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,000 MDG0016 ه د لمها د الرحمن أحمد ب ع 24/12/1994 ل 3233829554

س الرئ األعضاء
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طبيب أسنان طبيب أسنان 343 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,600 DNT0004 عبد هللا شيخنا الشيخ 07/07/1987 تفرغ زينة 3172294888

طبيب أسنان طبيب أسنان 346 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,067 DNT0018 محمد محمد عبد هللا محمد الشافعي 31/08/1987 أطار 6134966761

طبيب أسنان طبيب أسنان 323 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,250 DNT0015 الشيخ إبراهيم محمد سعد 31/12/1984 الميسر 3572349854

طبيب أسنان طبيب أسنان 327 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,933 DNT0007 محمد المختار محمد سالم حبال 10/12/1997 بوتلميت 5869549832

طبيب أسنان طبيب أسنان 313 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,767 DNT0021 محمد محمود عمر سيد اسغير 31/12/1982 كيفه 0346235390

طبيب أسنان طبيب أسنان 314 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,267 DNT0029 محمد أحمد مختار هللا 05/12/1993 الميناء 7155897484

طبيب أسنان طبيب أسنان 319 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,667 DNT0011 العزه محمدن همرن 28/01/1990 تفرغ زينة 1024777841

طبيب أسنان طبيب أسنان 348 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,533 DNT0032 عبد هللا أحمدو سيدنا 10/12/1992 توجنين 8323666904

طبيب أسنان طبيب أسنان 317 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,400 DNT0031 حسام علي عريان 31/12/1986 تفرغ زينة 1375622185

طبيب أسنان طبيب أسنان 337 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,267 DNT0038 خالد عبد هللا الغزالي 31/12/1984 تفرغ زينة 8421800543

طبيب أسنان طبيب أسنان 341 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 DNT0026 يعقوب موسى ساعيد 10/12/1984 انواذيبو 5504372962

طبيب أسنان طبيب أسنان 316 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,000 DNT0001 أسماء محمد محمود بيان 05/12/1995 عرفات 1519520521

طبيب أسنان طبيب أسنان 339 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,000 DNT0013 الحسن إسلم سيد المختار 23/04/1985 اركيز 7920987603

طبيب أسنان طبيب أسنان 330 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,950 DNT0006 محمد ناجي محمد عبد هللا المسومي 12/05/1989 العين 2625738591

طبيب أسنان طبيب أسنان 340 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,833 DNT0025 محمد الناجح إميجنه 05/12/1992 بوتلميت 0935026360

طبيب أسنان طبيب أسنان 344 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,433 DNT0028 أحمد سيد أحمد المامون 22/12/1992 بوتلميت 0640900923

طبيب أسنان طبيب أسنان 334 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,350 DNT0036 هدى محمد أيه 11/12/1983 بغداد 1020629345

س الرئ األعضاء
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القرار N°ins االسم الكامل تاريخ الميالد محل الميالد NNI

صيدالني الصيدلة 358 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,600 PHR0009 أمينه محمد المختار محمد آب 31/08/1993 عرفات 8204164650

صيدالني الصيدلة 373 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,750 PHR0014 محمد إنجيه محمد اباه 25/12/1992 الراظي 8088697984

صيدالني الصيدلة 355 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,950 PHR0023 الشيخ الحضرامي محمد محمود موسى 28/12/1996 كيهيدي 1058089775

صيدالني الصيدلة 370 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,300 PHR0005 عبد هللا اليماني السمسدي 16/02/1986 أالك 4857371516

صيدالني الصيدلة 357 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,117 PHR0002 حمود محمدو بالله 17/10/1991 تفرغ زينة 3505563608

صيدالني الصيدلة 371 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,258 PHR0010 محمد يحي المختار آكاه 08/12/1986 الميناء 1283469469

صيدالني الصيدلة 361 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 PHR0008 العربي بوكي موالي 31/12/1983 عرفات 3254351165

صيدالني الصيدلة 356 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 PHR0013 بابا سليمان جيكو 05/09/1986 لكصر 2866171424

صيدالني الصيدلة 368 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,500 PHR0004 مريم محمد عبد الودود 07/02/1996 تفرغ زينة 0962760600

صيدالني الصيدلة 369 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,467 PHR0006 ولد الب لخليفه 20/12/1992 شنقيط 1423423106

س الرئ األعضاء
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مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 390 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,750 IBM0021 محمد فال محمد حمود 31/12/1983 كيفه 2122575923

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 391 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,550 IBM0004 اعلي الشيخ الداه ابالل 31/12/1990 بوتلميت 5193673426

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 400 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,450 IBM0020 المختار سيد محمد أحمد فال 04/02/1994 انواذيبو 0163979374

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 396 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,600 IBM0017 بيل محمد ازناكي 08/12/1992 لعيون 8973598429

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 387 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,500 IBM0025 محمد حبيب هللا محمد األمين إسحاق 29/12/1992 تيارت 1928651389

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 401 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,650 IBM0026 زينب يعقوب الشيخ سيديا 29/12/1995 تفرغ زينة 7771709065

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 389 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,417 IBM0001 محمد عبد هللا محمد سالم البينان 11/12/1993 أطار 2354060409

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 395 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,200 IBM0006 محمد أحمد محمد إسحاق 06/11/1988 تيارت 7562140468

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 393 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,200 IBM0024 أحمد محمد الصغير أحمد 31/12/1989 توجنين 6427362009

مهندس بيوطبي مهندس بيوطبي 404 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,150 IBM0014 الكنتاوية محمد محمود 07/02/1992 انواذيبو 7846194589

س الرئ األعضاء
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مهندس مدني مهندس مدني 443 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,004 IGC0026 لوليد محمد مادي 01/01/1999 تيارت 3050121771

مهندس مدني مهندس مدني 471 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,400 IGC0029 حسن محمد األمين إلياس 25/11/1997 انواذيبو 8220839532

مهندس مدني مهندس مدني 441 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,132 IGC0041 محمد عبد الرحمن محمد العربي 23/05/1998 توجنين 2691077985

مهندس مدني مهندس مدني 540 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,633 IGC0113 موالي عبد الرحمن سيدي محمد محمول اشريف 23/10/1994 دار النعيم 9849539469

مهندس مدني مهندس مدني 422 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,300 IGC0037 حمز أحمدو المختار 10/05/1994 اركيز 1103181971

مهندس مدني مهندس مدني 427 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,200 IGC0108 أحمد عقبه محمد عبد الرحمن نافع 14/02/1990 الجزائر 9678184313

مهندس مدني مهندس مدني 461 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,200 IGC0017 الحسن محمد محمود بدي 25/01/1998 توجنين 2018303348

س الرئ األعضاء
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بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 685 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,250 BIP0057 اطفيلة محمدو خيري 02/12/1997 تيارت 7901201446

بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 689 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,100 BIP0047 مريم فال يوب الطالب 09/08/1993 تيارت 3326418770

بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 609 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,600 BIP0046 آمنة اعل الطالب إبراهيم 31/12/1994 أالك 8203306588

بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 672 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,600 BIP0063 الحسن سيد محمود ابيليل 02/12/1997 الصفا 6725857587

بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 674 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,500 BIP0042 أسماء محمد األمين الداهي 16/10/1997 لكصر 1558737233

بيولوجي رئيسي بيولوجي رئيسي 670 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,400 BIP0020 مسعوده محمد محمدن 21/04/1997 توجنين 9694195230

س الرئ األعضاء
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بيولوجي بيولوجي 721 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,350 BIL0010 امحمد لبات محمد فال 21/05/1996 ح اهل احمد بشنه 6771087620

بيولوجي بيولوجي 712 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,000 BIL0038 الحسن محمد احمد المهدي 11/04/1997 السدود 0960648037

بيولوجي بيولوجي 732 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,600 BIL0005 فاطمة حمادي محمد 13/05/1994 الميناء 3581101549

بيولوجي بيولوجي 725 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,550 BIL0001 الفضل عبد هللا لمام 31/12/1992 العيون 6078788920

بيولوجي بيولوجي 717 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,400 BIL0042 موسى يحي اعليوة 31/07/1994 مكطع لحجار 9820694482

بيولوجي بيولوجي 713 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,367 BIL0037 احمدو محمدن حبال 28/08/1997 روصو 4128511867

س الرئ األعضاء
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فني عال خارجي التدليك 779 مؤهل للنجاح  مؤقتا               16,400 TSE0045 آسية أحمدو عبد الرحمن 07/10/2002 انواذيبو 2536856133

فني عال خارجي األشعة 751 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,400 TSE0018 محمد عبد هللا محمد األمين الدين 10/12/1993 تيارت 5655372571

فني عال خارجي األشعة 768 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,400 TSE0015 أمينه محمد الفقيه 16/04/1997 والته 8065942172

فني عال خارجي التخدير 769 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,400 TSE0041 فاطمة محمد عبد الرحمن السجاد 20/07/1996 تفرغ زينه 8506746644

فني عال خارجي التخدير 784 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,133 TSE0027 أحمد باب محفوظ أحمد باب 30/12/1995 الخط 3118040363

فني عال خارجي التخدير 757 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,500 TSE0026 المختار محمدن أبي 30/12/1995 النباغية 0811283363

فني عال خارجي التخدير 791 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,500 TSE0032 محمد عبد هللا محمود إبراهيم 01/09/1998 تفرغ زينه 6933081209

فني عال خارجي التخدير 763 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,433 TSE0030 عبير الشيخاني العتيق 07/12/2000 لكصر 1101883238

فني عال خارجي األغذية 776 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,400 TSE0040 يحي محمد امبارك محمد امبارك 19/05/1995 كيهيدي 1517843003

فني عال خارجي التخدير 773 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,167 TSE0042 نسيم محمد ديده 18/06/1995 ليبيا 4551269683

فني عال خارجي األشعة 785 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,100 TSE0011 موالي أحمد ابدب 09/08/2000 تيارت 1958993183

فني عال خارجي التخدير 774 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,933 TSE0046 فاطمة عبدي سالم أمين 01/01/1994 تكند 1520585193

فني عال خارجي التخدير 786 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,733 TSE0028 لمرابط محمد المختار محمد المختار 11/12/1995 الصفا 1832315257

فني عال خارجي التخدير 775 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,600 TSE0036 الحسن الداه يوباه 06/12/1996 بوحديدة 0052056991

فني عال خارجي األشعة 787 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,567 TSE0034 عبدول صمب اندونكو 27/09/1987 تفرغ زينه 0794516428

فني عال خارجي التدليك 752 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,233 TSE0001 أبه الشيف أحمد بالي 25/12/1994 آجوير 5289851545

فني عال خارجي المختبر 761 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,000 TSE0033 الشيخ الحضرامي الشيخ اعليو 23/10/1998 مال 6393091133

فني عال خارجي األشعة 780 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,867 TSE0012 محمد محمد المصطفى دنفاقا 12/01/1998 ازويرات 7122304056

فني عال خارجي األشعة 755 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,633 TSE0037 الحسن ألمين ودان 31/12/1988 كرمسين 8649379033

فني عال خارجي التخدير 767 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,500 TSE0021 خدي الداه امحيميد 05/03/2001 تفرغ زينه 4097451885

س الرئ األعضاء
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قابلة قابلة 817 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               15,050 SFE0032 اسماء محمد موكاه  03/10/2001 تيارت 3550386144

قابلة قابلة 825 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               13,467 SFE0004 افاما مارفال فال  23/08/1990 السبخه  2874996290

قابلة قابلة 838 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               13,400 SFE0033 زينب عبدول با  03/06/1996 تفرغ زينه  7111899545

قابلة قابلة 845 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               12,800 SFE0038 عيشتو جيبي جاو  01/05/1994 السبخه  0441186640

قابلة قابلة 832 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               12,500 SFE0015 مريم ديد الطالب  31/12/1985 تجكجه  4380564039

قابلة قابلة 811 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               12,000 SFE0036 مريم محمد بشار  30/12/1990 وادان  4193848277

قابلة قابلة 813 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               11,950 SFE0037 اوي بابا بكر جاني 27/07/1994 لكصر  8628288129

قابلة قابلة 818 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               11,250 SFE0026 فاتيمتا ممدو اندن  12/11/1995 السبخه  3251495679

قابلة قابلة 827 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               11,250 SFE0012 مينه حمادي الم  18/02/1993 كيهيدي  9238801279

قابلة قابلة 842 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               11,233 SFE0009 امنة اشريف احمد خطري  22/07/1999 النعمه  1823941926

قابلة قابلة 814 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               10,900 SFE0003 توت سيد ديده  10/02/1999 ازويرات  0068123877

قابلة قابلة 824 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               10,767 SFE0029 كالي سوروقا كمرا  21/11/1989 لكصر  0555603488

قابلة قابلة 819 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               10,700 SFE0010 مكفوله حمادي با  30/04/1989 السبخه  7720123301

قابلة قابلة 830 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               10,500 SFE0014 عيشه ابراهما با  16/04/1984 الميناء 6126374501

قابلة قابلة 812 مؤهلة للنجاح  مؤقتا               10,050 SFE0028 انتا ممدو جوف 06/02/1987 السبخه  5105334071

قابلة قابلة 835 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,900 SFE0018 سناء محمد لقالل  15/12/1993 عرفات  8221566741

قابلة قابلة 840 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,900 SFE0002 امنتا امدو جوب  13/07/1996 السبخه  4532958411

قابلة قابلة 828 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,850 SFE0027 جينبا االصان جو 31/12/1986 السبخه  1209393964

قابلة قابلة 829 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,650 SFE0031 خديجة سيد محمد المبارك 01/11/2000 اطار  0921841247

قابلة قابلة 844 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,567 SFE0025 امنة  موسي سك  12/10/1994 الميناء 1757646791

قابلة قابلة 834 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,500 SFE0020 مريم احمدو اعليه  11/06/1987 روصو 2974543607

قابلة قابلة 846 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,350 SFE0008 تاكو سوكي محمدو فاتيكا  14/07/1988 السبخه  0244793275

قابلة قابلة 841 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,200 SFE0022 الالت محمد احمد الحاج احمد  05/12/1990 النعمه  4348250817

قابلة قابلة 837 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  9,000 SFE0013 امونه الشيخ الشيخ  30/09/1991 لعيون  4950375892

قابلة قابلة 823 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,500 SFE0011 فاطمة ممودو ساخو  06/07/1993 تيفوند سيفي  5433195205

س الرئ األعضاء
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قابلة قابلة 836 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,450 SFE0034 انا هارونا امبودج   30/12/1989 روصو 2088340064

قابلة قابلة 821 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,432 SFE0005 زينب علي المبارك  31/12/1986 االك 0657978937

قابلة قابلة 839 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,300 SFE0021 ميمونه محمذن فاء    21/12/1984 المذرذره 1355082582

قابلة قابلة 815 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,267 SFE0016 ميمونه سيد اشريف  09/11/1993 بتلميت  3680580611

قابلة قابلة 843 مؤهلة للنجاح  مؤقتا                  8,200 SFE0030 خديجة محمد السالك بوعم  02/12/1983 شيقيط  1858984049

س الرئ األعضاء
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ممرض دولة ممرض دولة 869 مؤهل للنجاح  مؤقتا               15,527 IDE0005 محمد محمود احمدو عبد هللا  26/09/1994 عرفات  9781942206

ممرض دولة ممرض دولة 870 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,330 IDE0039 ام التجاني اتي 30/01/1998 كيهيدي 6012277863

ممرض دولة ممرض دولة 859 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,120 IDE0026 رمة االمين دن  13/07/1989 تفرغ زينه  0520963430

ممرض دولة ممرض دولة 856 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,093 IDE0021 حسن محمدن جيي 12/03/1994 انجاكو  9051647733

ممرض دولة ممرض دولة 861 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,070 IDE0034 فاطمة الزهراء محمد عال حرمه ببانا 14/06/1987 عرفات  8123956611

ممرض دولة ممرض دولة 877 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,840 IDE0035 محمد يحي  الشيخ سيد احمد محمد يحي 10/10/1991 باسكنو  5653605425

ممرض دولة ممرض دولة 865 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,620 IDE0017 اشريف المختار محمد سالم اعل امبطالب  07/08/1997 النعمه  7293855346

ممرض دولة ممرض دولة 860 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,389 IDE0001 محمد يحي سيد محمد داه 31/12/1983 كيفه   9411246618

ممرض دولة ممرض دولة 862 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,284 IDE0013 حبيب هللا محمدن حبيب هللا  22/12/1991 السبخه 3349764633

ممرض دولة ممرض دولة 876 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,340 IDE0002 منتقي ممدو كان  25/08/1983 بوكي 3214981581

ممرض دولة ممرض دولة 855 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,236 IDE0025 ام كلثوم محمد خاجيل  18/07/1986 الميناء 2210021132

ممرض دولة ممرض دولة 858 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,180 IDE0018 عبدو الي امدو مانكان  23/07/1983 رصو 2219540712

ممرض دولة ممرض دولة 882 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,156 IDE0011 المولود بالل بالل  30/12/1986 برينه  7311617016

ممرض دولة ممرض دولة 874 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,005 IDE0016 سيد القوم محمد االمين اخبال  30/12/1986 عدل بكر 7477068849

ممرض دولة ممرض دولة 853 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,967 IDE0032 عبد القادر خين عبد هللا   03/01/1989 امرج  9001531713

ممرض دولة ممرض دولة 884 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,824 IDE0007 زينب محمداالطالب احمد  13/01/1987 انصفني  5760547342

ممرض دولة ممرض دولة 864 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,733 IDE0023 تحيه عبد الرحمن عيسي 31/12/1987 مال 9775658449

ممرض دولة ممرض دولة 854 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,660 IDE0019 عسمان عمار صل  14/09/1988 الميناء 5904318706

ممرض دولة ممرض دولة 868 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,624 IDE0008 الله محمد عبد هللا الخراشي  31/12/1994 كرو  1982425473

ممرض دولة ممرض دولة 866 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,560 IDE0003 الطالب محمدن باب سيد الشيخ  17/04/1991 مكطع لحجار  5721731629

ممرض دولة ممرض دولة 875 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,452 IDE0022 شيخاني محمدن الطلبه  19/07/1987 علب ادرس  5396271118

ممرض دولة ممرض دولة 867 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,236 IDE0036 محمد المختار بقاه سيد اعمر  31/12/1982 التنسيق  6495318657

ممرض دولة ممرض دولة 880 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,172 IDE0027 محمد سالم عبد هللا حبيب  19/02/1984 تيارت 7061661418

ممرض دولة ممرض دولة 883 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,004 IDE0033 محمد محمود خطريي محمد الناجم  31/12/1989 كيفه   4809060957

ممرض دولة ممرض دولة 879 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,976 IDE0028 محمدي محمد المختار احمد فال  31/12/1988 علب ادرس  3206423368

س الرئ األعضاء
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ممرض دولة ممرض دولة 851 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,680 IDE0015 البكاي لمات المختار  22/12/1988 لعيون  6841699061

ممرض دولة ممرض دولة 857 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,648 IDE0030 عبد هللا الداه المصطفي  31/12/1984 تجكجه  4867594637

ممرض دولة ممرض دولة 871 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,400 IDE0012 المصطفي سالم ورزك  05/12/1985 لحسيره  9890715678

ممرض دولة ممرض دولة 852 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,320 IDE0009 احمد محمد اجد  31/12/1986 اوجفت  4864205263

ممرض دولة ممرض دولة 878 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  8,276 IDE0014 باباه محمد المهدي  30/12/1989 اغورط  7236785493

س الرئ األعضاء
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مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1036 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,800 ASB0072 مالحه إبراهيما انيينغ 25/03/1995 لكصر 0106548875

مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1157 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,700 ASB0305 زينب احمد محمود انحوي 10/02/1996 اركيز 9066993618

مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1047 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,300 ASB0242 امحمد احمد امبارك 14/10/1994 انواذيبو 5098025703

مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1183 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,300 ASB0048 ليلى محمد األمين عبد الودود 31/12/2000 تيارت 1562890482

مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1050 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,200 ASB0291 مريم سيدي محمد حيبال 25/12/1993 العيون 7516843020

مساعد بيولوجي مساعد بيولوجي 1038 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,050 ASB0086 منى الحسن أحمد رمظان 24/04/1996 برينه 6783642524

س الرئ األعضاء
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ممرض ط  ممرض ط  1816 مؤهل للنجاح  مؤقتا             16,5000 IMS1109 خن محمد ت هللا ش ش شة محمد ال ع 05/08/2001 ادوم  بو 5088327158

ممرض ط  ممرض ط  1641 مؤهل للنجاح  مؤقتا             16,2167 IMS0131 دوالي جالو افرا ع 02/05/1990 ارك  5721312686

ممرض ط  ممرض ط  2238 مؤهل للنجاح  مؤقتا             16,0400 IMS0655 م  موناي محمد سال 30/10/1994 لعيون 8271070109

ممرض ط  ممرض ط  2037 مؤهل للنجاح  مؤقتا             16,0200 IMS0879 د  الل احمد لعب محمد  30/12/2000 فه ك 8153640357

ممرض ط  ممرض ط  1786 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,9833 IMS0271 دي م محمد  ع م 03/02/1997 م دار النع 5491820386

ممرض ط  ممرض ط  1544 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,9160 IMS0053 ام المومن خظري الجوده 29/09/1992 توجن  9893790966

ممرض ط  ممرض ط  1769 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,7250 IMS0202 كه محمد محمود محمد الحسن مل 31/12/1987 الميناء 1567567143

ممرض ط  ممرض ط  2046 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,7250 IMS1005 اب م سكتو المصط  12/12/1989 لعيون  7340187881

ممرض ط  ممرض ط  1736 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,7120 IMS0052 ا ل ممدو  د الجل محمد ع 01/01/1988 خه الس 7216418791

ممرض ط  ممرض ط  1790 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,6400 IMS0064 ط دي محمد احمد لمرا جة س خد 22/12/1996 ت بتلم 5719475991

ممرض ط  ممرض ط  1797 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,5550 IMS0043 ه السالك محمد االم  الناج 29/09/1993 ت ش 4576947717

ممرض ط  ممرض ط  1592 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,5500 IMS0057 د هللا احمد زن امينوها محمد ع 09/01/1991 اطار 8956133676

ممرض ط  ممرض ط  2070 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,5250 IMS0889 شة اسحاق الشاف  ع 01/02/1999 ت  بتلم 1688283449

ممرض ط  ممرض ط  2034 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,4667 IMS0910 ك  سكينه ع او 20/02/1992 انواذيبو 3883274139

ممرض ط  ممرض ط  2039 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,4167 IMS0938 ارك جة المختار ام خد 04/09/1991 الميناء 7573344356

ممرض ط  ممرض ط  2235 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,4100 IMS0706 السالك رمضان مو  10/12/1996 الميناء 2879788672

ممرض ط  ممرض ط  2492 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,4000 IMS0667 دي حرمه دود س الزهراء ع 20/12/1994 ه ع ف 1594094606

ممرض ط  ممرض ط  1690 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,3920 IMS0128 ا  جا د شة ت ع 08/09/1996 دي كيه 3626141204

ممرض ط  ممرض ط  2510 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,3413 IMS0659 لغظف الطالب محمد االم  31/12/1994 الميناء 7293374711

ممرض ط  ممرض ط  1925 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,3000 IMS1113 اجو د هللا اال صان  ع 31/12/1995 خه الس 6102623302

ممرض ط  ممرض ط  2532 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,2900 IMS1192 د المختار  دحان  شة س ع 10/10/1985 روصو 1697557231

ممرض ط  ممرض ط  1935 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,2700 IMS1054 محمد نذيرو احمد دوله خالد 12/04/1993 الميناء 1526763511

ممرض ط  ممرض ط  2446 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,2333 IMS0674 م كرور كومس كورا م 31/12/1996 خه الس 9499951663

ممرض ط  ممرض ط  1676 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,2100 IMS0054 د عزه السالك محمد الع 30/12/1993 بوطلحاي 8696425876

ممرض ط  ممرض ط  1556 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,2000 IMS0272 ه السالك سعود رق 25/08/1985 رات ازو 2050183174

س الرئ األعضاء
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ممرض ط  ممرض ط  2594 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,1733 IMS1228 م  د المختار  حمادي ال س 22/07/1987 ص ل 5913502569

ممرض ط  ممرض ط  1586 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,1700 IMS0093 18/01/1990 محمد سلمان الميناء 8955708428

ممرض ط  ممرض ط  1591 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,1400 IMS0195 حفصة عمر جانك 18/01/1988 غ زنه تف 2881610429

ممرض ط  ممرض ط  1434 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,1280 IMS0045 م ادومو الشيخ ابراه 17/12/1994 فه ك 8491327718

ممرض ط  ممرض ط  1493 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,1000 IMS0044 دي اعل محمد الشيخ س 15/06/1994 لعيون 6739580953

ممرض ط  ممرض ط  2159 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,0733 IMS0579 نوال جمال ابوه 20/08/1989 خه الس 9032880914

ممرض ط  ممرض ط  1473 مؤهل للنجاح  مؤقتا             15,0000 IMS0042 جن همر وشه ام م 05/05/1996 اض ال 7069873713

ممرض ط  ممرض ط  1621 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,9500 IMS0298 جة جمال الحسن خد 04/08/1995 غ زنه تف 7089578390

ممرض ط  ممرض ط  2349 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,9000 IMS0468 ى الشيخ احمد الطالب سول 31/12/1997 ل 2936479837

ممرض ط  ممرض ط  2268 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,9000 IMS0817 ش  م محمد احمد ال م 23/04/1994 عرفات 1951254911

ممرض ط  ممرض ط  1457 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,8667 IMS0060 سلو محمد امينوه 31/05/1995 الواحات 2989190413

ممرض ط  ممرض ط  1562 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,8000 IMS0055 اي د هللا اب ه ع لمن 26/12/1993 روصو 4686736391

ممرض ط  ممرض ط  1675 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,7800 IMS0222 جارتا ممدو انجاي 20/12/1994 ول ينج 3467695390

ممرض ط  ممرض ط  1522 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,7500 IMS0133 م ابو موالي الحسن الله م 06/03/1991 دجان ا 1006769500

ممرض ط  ممرض ط  1964 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,7000 IMS1135 د المؤمن جخ  مونه ع م 11/04/1988 توجن  7244037989

ممرض ط  ممرض ط  2186 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,7000 IMS0633 زه صال صال االصان ع 20/11/1991 لعيون 5844555260

ممرض ط  ممرض ط  1647 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6867 IMS0350 ن د الرحمن السالم فال ال محمد ع 03/10/1988 د بومد 8459725700

ممرض ط  ممرض ط  2249 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6800 IMS0593 ا جة داوود  خد 31/12/1983 ل 7677442040

ممرض ط  ممرض ط  2687 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6800 IMS1230 ه حمود واو ي 06/12/1995 النعمه  8951680212

ممرض ط  ممرض ط  2300 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6600 IMS0564 د هللا دي ع السلطانه تارو س 31/12/1985 غ زنه تف 3886246704

ممرض ط  ممرض ط  1752 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6500 IMS0071 م حمادي محمد ابراه 12/12/1987 النعمه 9863666064

ممرض ط  ممرض ط  1687 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6000 IMS0130 د الم احمد بنان السالمه س 14/08/1987 دي كيه 7491274887

ممرض ط  ممرض ط  1916 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6000 IMS0939 ك م امب كه جوب ابراه ب 08/03/1988 الميناء 3332679053

ممرض ط  ممرض ط  1423 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,6000 IMS0190 كورا النا محمد ت 04/07/1993 النعمه 8378600720

ممرض ط  ممرض ط  1887 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5700 IMS1017 ي  ا مو جا ما 25/12/1994 التاشوط  7977444416
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ممرض ط  ممرض ط  1710 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5600 IMS0263 نو جارا ب حس ز 29/08/1993 روصو 5556019157

ممرض ط  ممرض ط  1645 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5450 IMS0003 ا د فاطمة محمد المصط س 22/09/1983 توجن  0651869392

ممرض ط  ممرض ط  2053 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5200 IMS1068 ارك  م لم محمدن ابراه 12/08/1986 روصو 3776559589

ممرض ط  ممرض ط  1450 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5080 IMS0096 ا فاطمة مختار  18/03/1995 خه الس 8788110373

ممرض ط  ممرض ط  1540 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,5000 IMS0041 ار المجل  فاطمة محمدن الص 05/10/1993 اض ال 1547943073

ممرض ط  ممرض ط  1956 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4800 IMS1052 ك  الناهة احمد امب 30/10/1984 ت  بتلم 1155634430

ممرض ط  ممرض ط  1425 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4600 IMS0376 افاتو  جوب 22/06/1999 ارت ت 2544281095

ممرض ط  ممرض ط  1751 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4300 IMS0184 دي   ام محمد االم س 31/12/1992 غ زنه تف 3419088787

ممرض ط  ممرض ط  1650 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4200 IMS0238 جة الح الح  خاد 30/12/1984 السدود 2781830991

ممرض ط  ممرض ط  1669 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4000 IMS0385 ب ابر لحب مامه  14/03/1983 لعيون 7966982190

ممرض ط  ممرض ط  1961 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,4000 IMS1134 ك  ما محمدو االم ان فات 17/08/1990 جدر  المحكن  3547689253

ممرض ط  ممرض ط  1451 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,3800 IMS0017 اه صدام ع بوك 10/12/1990 ارك  1076339452

ممرض ط  ممرض ط  1417 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,3600 IMS0317 نا م سك س م 30/12/1989 النعمه 1822182346

ممرض ط  ممرض ط  2147 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,3533 IMS0683 دي صاو بندا س 24/07/1993 لعيون 9673286977

ممرض ط  ممرض ط  2413 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,3333 IMS0523 مونه محمد فال تا  م 10/10/1994 روصو 5346304866

ممرض ط  ممرض ط  2344 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,3000 IMS0453 فاطمة محمدن محمد مو 26/12/1991 فه ك 2335487625

ممرض ط  ممرض ط  2161 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2800 IMS0573 جة حس   خد 10/03/1994 انواذيبو 0174315403

ممرض ط  ممرض ط  1966 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2500 IMS1033 ن م فال ع ال م 31/12/1996 د بومد 4325802786

ممرض ط  ممرض ط  1579 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2460 IMS0078 ه ف بوق دا ا فاطمة س 30/12/1994 روصو 6211394225

ممرض ط  ممرض ط  1539 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2400 IMS0330 ارك اسلم النا ام 20/12/1995 مكطع لحجار 5477939783

ممرض ط  ممرض ط  2503 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2350 IMS0714 فرحه محمد الحمد 31/01/1986 المذرذره 4024423010

ممرض ط  ممرض ط  1427 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2200 IMS0158 د هللا صاو رمة الي ع 31/12/1988 ا  ا 4073617918

ممرض ط  ممرض ط  2669 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2200 IMS1186 م صار ة ابراه رق 18/10/1993 انواذيبو 5893906726

ممرض ط  ممرض ط  2298 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2133 IMS0476 ك شة محمد الد ع 06/09/1991 ت بتلم 6752803120

ممرض ط  ممرض ط  1619 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2000 IMS0278 اس ده كواد الع ف 20/11/1993 ل من 0569811951
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ممرض ط  ممرض ط  2324 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2000 IMS0815 د  م عثمان الزا م 02/12/1994 ارك  4450045915

ممرض ط  ممرض ط  1973 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,2000 IMS1076 م امادو ممدو  م 30/12/1997 الميناء 2019679390

ممرض ط  ممرض ط  1420 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1733 IMS0358 ب هللا عمار ر محمد حب 31/12/1998 رات ازو 8085118393

ممرض ط  ممرض ط  1620 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1700 IMS0224 امنة النا الس  22/01/1985 ل 4323260222

ممرض ط  ممرض ط  2518 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1550 IMS0595 اب هجاره محمد  31/12/1988 ارت ت 2381544292

ممرض ط  ممرض ط  1437 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1200 IMS0304 امدو عمار وان 31/12/1986 ا  ا 4031211070

ممرض ط  ممرض ط  1467 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1160 IMS0072 هاوى الفا جالو 25/06/1995 بو 0368951626

ممرض ط  ممرض ط  2553 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1080 IMS1317 الي ج المصط جالو ك 08/07/1985 ا اند 4318361528

ممرض ط  ممرض ط  2294 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,1000 IMS0550 د الرحمن محمد محمود ب ع ز 27/12/1991 عرفات 9748678966

ممرض ط  ممرض ط  1714 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0933 IMS0321 ارلال اتاه محمد   31/12/1984 الميناء 0882740741

ممرض ط  ممرض ط  1613 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0600 IMS0369 ممدو االسان جاو 31/12/1990 ا  لي س 6653479194

ممرض ط  ممرض ط  2552 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0493 IMS1355 ب محمد امحمد شع 06/11/1996 ا  ل س 9004732616

ممرض ط  ممرض ط  1979 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0267 IMS0989 م الهاش اعمر لو  م 16/05/1990 ادوم  بو 3219556295

ممرض ط  ممرض ط  2511 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0200 IMS0428 د امنة محمد احم 10/12/1983 خه الس 4033175320

ممرض ط  ممرض ط  2010 مؤهل للنجاح  مؤقتا             14,0000 IMS0863 ام الخ ابو انجاي  10/11/1995 خه الس 5061684265

ممرض ط  ممرض ط  1949 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9867 IMS1132 دنا عا احمد طالب المختار  س 31/05/1985 الميناء 0712321150

ممرض ط  ممرض ط  2710 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9867 IMS1254 كر  رحانه احمد ب 01/06/1991 ا  ان 9924462948

ممرض ط  ممرض ط  2008 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9800 IMS0908 اه  تك ادرس  05/03/1989 غ زنه تف 6769706825

ممرض ط  ممرض ط  2485 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9800 IMS0742 ما يرك م ال م 31/12/1993 فه  توفند س 0032958370

ممرض ط  ممرض ط  1686 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9667 IMS0129 د الناس خيتا عا اعب 30/07/1993 ره تك 8671705329

ممرض ط  ممرض ط  1448 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9653 IMS0323 دا  شة احمدن س ع 15/01/1991 دغه تم 2557744501

ممرض ط  ممرض ط  2160 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9500 IMS0777 د هللا  ل اعب ل اب اب احمد  21/12/1982 كه دار ال 0438328257

ممرض ط  ممرض ط  2067 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9500 IMS0934 دي دت  حوي ص 15/01/1995 ا  ل س 8620272728

ممرض ط  ممرض ط  1468 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9360 IMS0070 فاطمة صارا ما  05/01/1992 ا  ا 1645920736

ممرض ط  ممرض ط  1470 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9333 IMS0380 امم محمد سالم الواقف 10/05/1985 ارت ت 5013503880
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ممرض ط  ممرض ط  1476 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9300 IMS0172 ف احمدو موناي ا 31/12/1990 فه ك 8528362415

ممرض ط  ممرض ط  2258 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9200 IMS0640 فاطم فال احمدو ممود 11/02/1992 ت بتلم 8538767896

ممرض ط  ممرض ط  1968 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9100 IMS1012 الحاجه اقاه ابرهمات  30/12/1992 فه ك 2867638549

ممرض ط  ممرض ط  2272 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9067 IMS0455 م الخر عفان م 01/12/1995 ت بتلم 5509701948

ممرض ط  ممرض ط  2276 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,9000 IMS0537 ارك ه  ام رق 31/12/1993 ول ينج 1270978876

ممرض ط  ممرض ط  1616 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8750 IMS0294 دي موالي سلم س لي محمد  ام 11/09/1989 اسكنو 0151113100

ممرض ط  ممرض ط  2645 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8733 IMS1304 محمدو الحسن الحسن  30/12/1992 النعمه  7426391393

ممرض ط  ممرض ط  2011 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8667 IMS0874 د هللا   ه ع 31/12/1991 الميناء 0879537607

ممرض ط  ممرض ط  2060 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8500 IMS0945 كديتا عثمان صو 03/12/1989 امبود  1301777928

ممرض ط  ممرض ط  2574 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8400 IMS1142 ه  ده الطل ة ا الناج 11/12/1996 بنكو  7061868400

ممرض ط  ممرض ط  1597 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8387 IMS0008 ارك دي الم المختار السالم ع 24/12/1985 روصو 7952693896

ممرض ط  ممرض ط  1456 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8200 IMS0219 دا برام الله س 04/10/1994 ل 2412759959

ممرض ط  ممرض ط  1878 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8200 IMS1114 مار  ام المومن محمد ك 02/06/2000 لعيون  4494999207

ممرض ط  ممرض ط  1446 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8160 IMS0308 ب د هللا  خالد احمد ع 31/12/1983 خه الس 8494525129

ممرض ط  ممرض ط  1871 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8000 IMS1066 ط  حامد محمد سالم اغ 25/06/1994 ع اهل الطايع  2735446076

ممرض ط  ممرض ط  1898 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8000 IMS1015 غوها محمدى تاج الدين  ن 31/12/1989 فه ك 1537372401

ممرض ط  ممرض ط  1921 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8000 IMS1049 م المصط الداه م 31/12/1985 سا  0209398654

ممرض ط  ممرض ط  2024 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,8000 IMS1092 مامه موالي عمر موالي عمار 14/03/1994 كر عدل  3291606052

ممرض ط  ممرض ط  1653 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7707 IMS0300 رمة الي الطاهر جالو 05/02/1991 م دار النع 4117162188

ممرض ط  ممرض ط  2741 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7600 IMS1219 اب ابنك  يوسف  06/11/1982 غ زنه تف 4716722001

ممرض ط  ممرض ط  2514 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7550 IMS0740 ازد بيها احمد التاه  03/04/1995 عرفات 1435011308

ممرض ط  ممرض ط  1699 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7533 IMS0181 دي يركو ده عب د 17/07/1989 توجن  2244861107

ممرض ط  ممرض ط  2350 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7500 IMS0522 ب المصط  احمد محمد الط 30/12/1994 اغور 2778504667

ممرض ط  ممرض ط  2391 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7500 IMS0690 سخنا الشيخ فال 31/03/1994 بو 3697209224

ممرض ط  ممرض ط  1882 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7400 IMS1090 غوها مله فال احمادو  ن 27/01/1988 الميناء 7349662938
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ممرض ط  ممرض ط  2063 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7400 IMS0987 مر  امنة محمد  اح 31/03/1992 دغه تم 6349584693

ممرض ط  ممرض ط  1478 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7300 IMS0098 ب محمد اللوت ز 27/02/1996 عرفات 7787641509

ممرض ط  ممرض ط  1674 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7167 IMS0293 امنة محمد االم جيوان 31/12/1997 فه ك 8126889503

ممرض ط  ممرض ط  1608 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7100 IMS0049 ه اب محمد اعل ب 07/12/1991 ارت ت 3043542908

ممرض ط  ممرض ط  1536 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7053 IMS0051 ه المومنه شامخ اعل ب 14/02/1984 الميناء 3421011424

ممرض ط  ممرض ط  1766 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7000 IMS0146 فائزه محمدن محمدو 20/06/1989 لل ام 8860448996

ممرض ط  ممرض ط  2036 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7000 IMS1018 اب  د محمد  فاطمة السالمه س 31/12/1992 غ زنه تف 9533887279

ممرض ط  ممرض ط  2251 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7000 IMS0588 دنا الشيخ مالك عه س فاطمة ر 31/05/1988 م دار النع 3910235580

ممرض ط  ممرض ط  1912 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,7000 IMS0869 د هللا تنجا مان ابندا ع 30/12/1997 دي كيه 2191114086

ممرض ط  ممرض ط  2399 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6967 IMS0594 خدي صمب لو 16/05/1986 الميناء 3622407771

ممرض ط  ممرض ط  2243 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6800 IMS0408 د احمد م محمد احمد س م 11/12/1983 فه ك 1433535841

ممرض ط  ممرض ط  1744 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6700 IMS0061 جة احمد محمد محمود خد 12/12/1990 الميناء 1859449261

ممرض ط  ممرض ط  1475 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6667 IMS0359 فائزة المختار صال  11/12/1995 واد الناقه 1592116970

ممرض ط  ممرض ط  1495 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6600 IMS0140 ه لم اسغ  احمد محمود اخل 23/07/1990 الميناء 3862161410

ممرض ط  ممرض ط  2591 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6600 IMS1296 لثوم محمد رمظان رمظان ام  06/03/1991 اسكنو 4521200162

ممرض ط  ممرض ط  2397 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6533 IMS0494 محمد الشيخ التجا محمدو 15/06/1991 االك 1341752501

ممرض ط  ممرض ط  1741 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6500 IMS0327 د الرحمن الشيخ فاطمة ع 08/09/1991 اطار 6086862133

ممرض ط  ممرض ط  1622 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6450 IMS0255 رائعة الدلول الراحل 14/02/1991 غ زنه تف 9964908747

ممرض ط  ممرض ط  2683 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6433 IMS1366 دا توري ه س ا 24/12/1988 ك  7424361765

ممرض ط  ممرض ط  2392 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6400 IMS0665 له احمد يومه تمب 21/01/1995 االك 8005426782

ممرض ط  ممرض ط  2143 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6400 IMS0591 د هللا جوب محمدو ع 17/04/1989 رات ازو 4807198848

ممرض ط  ممرض ط  2342 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6400 IMS0671 ا تافورو جا  ا ا  جي 27/05/1992 غ زنه تف 5241735956

ممرض ط  ممرض ط  1702 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6300 IMS0214 شة الحسن المختار ع 31/12/1988 فه ك 3640376245

ممرض ط  ممرض ط  1510 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6200 IMS0081 شة الشيخ ماء العين غا  ع 24/12/1990 الطينطان 7314061707

ممرض ط  ممرض ط  1442 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6160 IMS0132 دي جة محمد محمود س خد 27/07/1993 الميناء 3426036412
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ممرض ط  ممرض ط  1934 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6100 IMS0988 د هللا  د ع ب محمد س ز 15/05/1986 الخط 2624663928

ممرض ط  ممرض ط  1683 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6000 IMS0285 دي  محمد السالك س 05/12/1992 الواحات 2381148338

ممرض ط  ممرض ط  1827 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6000 IMS0942 مه احمدو محمدو  ط اف 31/12/1983 ارت ت 0302509051

ممرض ط  ممرض ط  2162 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6000 IMS0542 امنة احمد صمب 27/12/1987 توجن  7331121291

ممرض ط  ممرض ط  2208 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6000 IMS0838 احمد الحسن برهد  31/10/1989 كر عدل  5652720785

ممرض ط  ممرض ط  2576 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,6000 IMS1157 مرا اري  د الرحمن  ع 08/07/1994 دي كيه 5520695152

ممرض ط  ممرض ط  2461 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5933 IMS0635 اه ا م محمدن  م 15/05/1993 تكنت 0650072564

ممرض ط  ممرض ط  2519 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5917 IMS0423 ام محمد الغزا  31/03/1993 روصو 5348755377

ممرض ط  ممرض ط  1955 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5867 IMS1016 د هللا يرك  لخساره محمد ع 28/07/1990 لعيون  8133195861

ممرض ط  ممرض ط  2260 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5800 IMS0711 حمزه مو محمد الصغ  23/12/2000 اض  ال 6031848195

ممرض ط  ممرض ط  2351 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5750 IMS0673 د احمد محمد فال لثوم س ام  31/12/1994 مكطع لحجار 3471272556

ممرض ط  ممرض ط  2539 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5700 IMS1227 شه ع فال  ع 01/12/1990 عرفات 4438363041

ممرض ط  ممرض ط  2045 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5500 IMS1022 ل  د محمود اطف ت س 01/12/1989 كرجل 6704207381

ممرض ط  ممرض ط  1923 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5400 IMS0986 فاطمة عا محمد محمود  11/11/1983 خه الس 7434861433

ممرض ط  ممرض ط  2299 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5400 IMS0639 ت امنة المختار يرك 25/11/1991 غ زنه تف 7033505891

ممرض ط  ممرض ط  1609 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5373 IMS0075 متا ممدو جا سال 30/12/1988 ا  ا 0014704425

ممرض ط  ممرض ط  1439 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5160 IMS0068 ا ما  هاوى ابراه 31/12/1988 بو 1559695690

ممرض ط  ممرض ط  2524 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5120 IMS0482 مونه ابو لو م 03/04/1983 بو 0251102737

ممرض ط  ممرض ط  2411 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,5000 IMS0782 كه  د  ال م اعب عا ابراه 30/12/1991 ه المج 4220027002

ممرض ط  ممرض ط  1940 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4833 IMS1055 ل  فاطمة الشيخ اطف 12/12/1987 خه الس 6892440537

ممرض ط  ممرض ط  1705 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4800 IMS0310 جة سعدنا عا  خد 10/03/1996 م دار النع 9623287648

ممرض ط  ممرض ط  2551 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4700 IMS1196 ارهم  امروم  اخ 07/08/1993 غ زنه تف 6743281503

ممرض ط  ممرض ط  2671 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4667 IMS1220 د هللا الطالب احمد  د ع فاطمه الصاهره س 21/10/1992 ج ام 5912588150

ممرض ط  ممرض ط  1732 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4667 IMS0125 لم د احمد اس فاطمة س 21/12/1996 روصو 5245308563

ممرض ط  ممرض ط  1739 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4600 IMS0335 دي محمد شة محمد االم س ع 02/12/1995 ت ا 5306755735
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ممرض ط  ممرض ط  1928 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4600 IMS1029 ز د الع رمله محمد محمود ع 31/12/1989 كر عدل  7054815530

ممرض ط  ممرض ط  1571 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4500 IMS0215 ه ب الناه الطل ز 01/12/1989 الميناء 4811250635

ممرض ط  ممرض ط  1994 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4500 IMS0897 ه محمد محمود المختار رق 11/02/1987 روصو 3095459442

ممرض ط  ممرض ط  1644 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4333 IMS0374 دي د هللا اعب دي محمد ع اعب 13/12/1989 انصف  5687185079

ممرض ط  ممرض ط  2077 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4267 IMS1038 ارك  لثوم رمضان ام ام  31/12/1983 االك  2239466258

ممرض ط  ممرض ط  2277 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4233 IMS0622 فه م اخل محمد محمود محمد ابراه 03/04/1997 رات ازو 2333552572

ممرض ط  ممرض ط  1754 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4200 IMS0384 اه الحسن ممدو  05/12/1984 ك  8181519030

ممرض ط  ممرض ط  2179 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4167 IMS0590 متا ممدو واد سل 21/08/1993 بو 9445036665

ممرض ط  ممرض ط  2654 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4133 IMS1232 جة  محمد المختار اليو  خد 31/12/1992 غ زنه تف 5006950172

ممرض ط  ممرض ط  1682 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4120 IMS0325 ا ها عليو  15/11/1997 ا  لي س 8697005257

ممرض ط  ممرض ط  1624 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4000 IMS0319 د هللا مب فال محمد ع 04/08/1987 المذرذره 5094789977

ممرض ط  ممرض ط  2338 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4000 IMS0617 ه شة اسحاق دك ع 10/12/1995 مكطع لحجار 1970142363

ممرض ط  ممرض ط  2155 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,4000 IMS0823 ده ح ام الداه ا 31/12/1992 النعمه  5253713128

ممرض ط  ممرض ط  2726 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3800 IMS1164 غوها الطالب السجاد  ن 20/12/1991 توجن  5824333476

ممرض ط  ممرض ط  2738 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3733 IMS1229 ه ه ام حظ ت عمرانه  ب 10/09/1994 واد الناقه  2265300074

ممرض ط  ممرض ط  2534 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3650 IMS1160 داحمد طالب  اه س سعاد ا 27/03/1998 غ زنه تف 8412878192

ممرض ط  ممرض ط  2435 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3600 IMS0638 جة يوسف محمدو خد 21/12/1989 ر اج 7076205291

ممرض ط  ممرض ط  1659 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3567 IMS0305 دي شة محمد فال اعب ع 11/10/1988 خه الس 4378979447

ممرض ط  ممرض ط  1615 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3500 IMS0277 لتو محمد ارد 13/03/1987 الميناء 3242346736

ممرض ط  ممرض ط  2588 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3450 IMS1242 د المختار  اسحاق مو س 05/09/1995 ت  بتلم 2148345137

ممرض ط  ممرض ط  1482 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3333 IMS0058 ا دوالي االسان  ع 23/12/1992 اجار 2634839325

ممرض ط  ممرض ط  1553 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3300 IMS0389 دو جوب م ص م 10/12/1993 خه الس 0973570280

ممرض ط  ممرض ط  1947 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3267 IMS1004 خنه المختار  حوره ش 04/12/1993 اجرف 6905686372

ممرض ط  ممرض ط  2465 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3240 IMS0615 ان د الرحمن ممدو  ع 16/08/1996 خه الس 3472711454

ممرض ط  ممرض ط  1431 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3200 IMS0249 ب الداه لمام ز 31/03/1996 توجن  5180039300
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ممرض ط  ممرض ط  1487 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3200 IMS0013 محمد االم محمد احمد سالم 31/12/1990 ه ص ل 5642785754

ممرض ط  ممرض ط  1904 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3200 IMS0960 فور ط ط سعدنا لمرا 31/12/1986 لعيون  6173795085

ممرض ط  ممرض ط  2336 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3067 IMS0598 ا د هللا دمب ز ع د الع ع 30/11/1992 روصو 7000088712

ممرض ط  ممرض ط  2359 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3067 IMS0790 د   د هللا س ى ع ام الخ 20/11/1987 الميناء 1268507413

ممرض ط  ممرض ط  2383 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,3000 IMS0492 ا م الحسن  م 05/12/1999 ا  لي س 9796980892

ممرض ط  ممرض ط  1525 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2833 IMS0280 لود السالمه الطالب م 05/12/1998 السدود 7599366934

ممرض ط  ممرض ط  1506 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2800 IMS0205 دي احمد الدوله س 30/12/1996 عرفات 0852031511

ممرض ط  ممرض ط  1685 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2800 IMS0233 ان دو مان هاوى خال 13/10/1996 ل 1148043889

ممرض ط  ممرض ط  2695 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2700 IMS1202 وري ام  فاطمة محمد ال 06/11/1995 كر عدل  8638423950

ممرض ط  ممرض ط  1551 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2500 IMS0247 جة مالك ان خد 06/10/1996 خه الس 9448435545

ممرض ط  ممرض ط  2058 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2500 IMS0977 مان ب سل توت محمد ا 31/12/1992 ه  المل 4807297982

ممرض ط  ممرض ط  2416 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2500 IMS0477 ك اركه محمد الد فاطم ام 06/09/1994 ت بتلم 6676269441

ممرض ط  ممرض ط  2106 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2400 IMS0411 دي امنة البو س 28/12/1995 روصو 6944273651

ممرض ط  ممرض ط  1517 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2300 IMS0059 وري دي محمد ال امنة س 28/02/1990 لعيون 1720045226

ممرض ط  ممرض ط  1927 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2200 IMS0903 د محمود المختار الشيخ الهاد س 05/12/1995 ارك  0426957335

ممرض ط  ممرض ط  1492 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2100 IMS0046 جا  ب ممدو ت ز 31/12/1987 فه ك 6373423801

ممرض ط  ممرض ط  1824 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2000 IMS1053 حوره بونه لمام  12/12/1993 النعمه  8984758473

ممرض ط  ممرض ط  1848 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2000 IMS0936 د ام  السالم فال محمد المصط س 24/12/1992 فه ك 3406387510

ممرض ط  ممرض ط  1957 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,2000 IMS0857 فاتمتا درمان جوب 26/10/1997 ارت ت 6677844818

ممرض ط  ممرض ط  2195 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1867 IMS0536 م احمد محمود ل فاطمة ا 30/08/1996 غ زنه تف 7491237542

ممرض ط  ممرض ط  2456 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1733 IMS0626 ه الفاغه الفاغه رق 01/12/1993 ج ام 3303389321

ممرض ط  ممرض ط  1461 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1600 IMS0164 ادي محمد االم حمادي 24/08/1992 م صالح 6451582909

ممرض ط  ممرض ط  1775 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1400 IMS0388 ل فاطمة محمد سالم خل 15/10/1995 االك 9275543715

ممرض ط  ممرض ط  1503 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1300 IMS0209 المختار محمد فال اع  01/09/1990 روصو 4972455226

ممرض ط  ممرض ط  2374 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1267 IMS0784 ل خه ع ارح الش 31/12/1994 ل مون 2528871675
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ممرض ط  ممرض ط  2658 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1267 IMS1270 حل  م محمد اال م 12/12/1992 فه ك 4603502243

ممرض ط  ممرض ط  1573 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1260 IMS0095 د توتو احمد اعب 26/05/1993 الميناء 7971871766

ممرض ط  ممرض ط  2441 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1200 IMS0809 دي حدانه الشيخ المحفوظ س 31/12/1985 المذرذره 5946382465

ممرض ط  ممرض ط  1908 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1133 IMS0972 ل لعمر مالي الحسن  عزي اط 30/12/2000 النعمه  2567392703

ممرض ط  ممرض ط  1640 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0234 دو احمد محمود م ع م 01/09/1996 االك 1593117913

ممرض ط  ممرض ط  2038 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0921 م محمد االم طال  م 18/08/1993 خه الس 6903182026

ممرض ط  ممرض ط  2256 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0798 دى ه محمد فال س رق 31/12/1995 فه ك 5941454671

ممرض ط  ممرض ط  1985 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0851 ك  كر محمد ادب اب 04/08/1989 الميناء 1177104895

ممرض ط  ممرض ط  2013 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0996 ا م ستا صمب ت ع 23/01/1993 خه الس 0345618470

ممرض ط  ممرض ط  2394 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,1000 IMS0759 جان صل  ه الشيخ ت م اندي  11/07/1984 روصو 2571987108

ممرض ط  ممرض ط  2367 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,0900 IMS0651 ت احمدو محمد االم اغلمب 30/12/1990 المذرذره 8164457991

ممرض ط  ممرض ط  2611 مؤهل للنجاح  مؤقتا             13,0853 IMS1313 م السالك  خالد ابراه 31/12/1996 ارك  5418539117
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فني داخلي المختبر 2813 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,250 LAB0045 امنتا علي جالو 31/12/1991 جول 5997570917

فني داخلي المختبر 2834 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,100 LAB0058 محمد سيد ابراهيم مسعود 31/12/1982 كوري 1954574639

فني داخلي المختبر 2798 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,706 LAB0055 عبد هللا الحسن حبيب هللا النعمان 10/02/1997 الرياض 9314137202

فني داخلي المختبر 2849 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,650 LAB0072 فاطمة محمد االمين سيدين 09/02/1992 اوجفت 2127719736

فني داخلي المختبر 2792 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,483 LAB0074 احمد ممدو جا 31/12/1992 المجريه 9146759240

فني داخلي المختبر 2808 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,200 LAB0047 زينب محمد االمين امحيميد 17/03/1995 لعيون 3424679382

فني داخلي المختبر 2827 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,150 LAB0093 خديج ابي اوفى 11/01/1993 الرياض 2785635525

فني داخلي المختبر 2784 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,910 LAB0042 الحسن محمد عبد هللا الحضرامي 02/01/1992 العريه 5494156922

فني داخلي المختبر 2799 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,550 LAB0071 مريم المختار الصوفي 31/12/1996 تفرغ زينه 7493159791

فني داخلي المختبر 2842 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,538 LAB0041 محمد نوح المختار اعبيد 18/10/1993 دار النعيم 2491236451

فني داخلي المختبر 2844 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,500 LAB0048 اخديجه محمد الحسن الشييخ 14/02/1996 روصو 1056375494

فني داخلي المختبر 2821 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,400 LAB0068 اسالم محمد لعريب  14/10/1989 مكطع لحجار 4260762831

فني داخلي المختبر 2866 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,330 LAB0010 محمد عبد هللا السالم 31/10/1990 كيهيدي 2044727700

فني داخلي المختبر 2865 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,300 LAB0008 محمدن بوبكر محمود 19/08/1987 السبخة 5150240124

فني داخلي المختبر 2825 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,297 LAB0097 سيدي محمد محمد سالم التشيتي 22/12/1992 ازويرات 5100719587

فني داخلي المختبر 2851 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 LAB0095 النجاة الشيخ بوي محمد نوح 31/12/1986 النعمة 8590549891

فني داخلي المختبر 2858 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,033 LAB0053 البوه محمد الحر 30/12/1977 الميناء 7571247507

فني داخلي المختبر 2780 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,920 LAB0003 الحسن يريم امبودج 30/12/1984 روصو 4828520806

فني داخلي المختبر 2831 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,900 LAB0032 فاطمة محمد عبد هللا ابد 05/02/1995 تيارت 1309740464

فني داخلي المختبر 2782 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,883 LAB0094 فاطمة محمد عبد الحي ددو 31/12/1981 تفرغ زينه 6351595503

فني داخلي المختبر 2860 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,700 LAB0073 رامه الصوفي اباه 31/12/1985 سيليبابي 4086931653

فني داخلي المختبر 2850 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,623 LAB0057 هارونا دمب جاكيتى 03/12/1986 تولل 0098047892

س الرئ األعضاء
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فني داخلي أشعة 2917 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,960 RAD0031 اب سيدي المختار محمد 03/12/1994 اشميم 1300909972

فني داخلي أشعة 2883 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,950 RAD0008 فاطمة الزهراء محمد حبيب هللا محمد احمد 21/08/1984 روصو 7531786355

فني داخلي أشعة 2908 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,500 RAD0034 مريم محمد دي 17/01/1994 عرفات 2221736792

فني داخلي أشعة 2872 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,260 RAD0026 صمب افي سك 14/01/1990 كيفة 1957568059

فني داخلي أشعة 2876 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,700 RAD0014 الحسين الحسن محمد اصغير 05/12/1989 اغورظ 9185785072

فني داخلي أشعة 2875 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,253 RAD0023 زينب الشيخ المحفوظ بيه 01/12/1994 كيفة 8263856510

فني داخلي أشعة 2897 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,020 RAD0030 باب احمد بمب سيدي الهادي 05/12/1988 مال 3584974986

فني داخلي أشعة 2871 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,870 RAD0027 هابي ابوبكر سيسيغو 12/11/1985 انواذيبو 2789366339

فني داخلي أشعة 2888 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,473 RAD0042 الناجي محمد الطالب جدو 31/12/1991 انجاج بتي كانديكا 1257600636

فني داخلي أشعة 2878 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,393 RAD0003 يعقوب احمد محمود اتاه 05/07/1988 لكصر 7289639047

فني داخلي أشعة 2881 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,020 RAD0045 الحسين عبدي الستره 02/09/1988 السبخة 7635399427

فني داخلي أشعة 2918 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,000 RAD0016 فاطمة محمد امبارك محمد سعيد 15/12/1992 عرفات 3035765060

فني داخلي أشعة 2891 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,987 RAD0032 ميمونه عبد الملك اعليه 31/12/1988 الرياض 6763380776

فني داخلي أشعة 2911 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,947 RAD0037 سيدي المختار الذهبي محمد الهادي 23/11/1984 ساني 6281054678

فني داخلي أشعة 2910 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,893 RAD0038 بو الناس شينو بوبكر 06/06/1992 السبخة 7963550912

فني داخلي أشعة 2889 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,820 RAD0017 داوود الشيخ التجاني كي 30/12/1992 عرفات 7236275855

فني داخلي أشعة 2902 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,733 RAD0006 زينب احمد اتفاغه 03/05/1995 عدل بكرو 3571063343

فني داخلي أشعة 2900 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,700 RAD0009 صيدو امادو جا 15/09/1982 توجنين 6131296960

فني داخلي أشعة 2903 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,633 RAD0044 ابراهيم سيدي محمود بوبيط 31/12/1994 الفالنية 8832898571

فني داخلي أشعة 2901 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,180 RAD0004 سيدي محمد محمد المختار اغريبي 01/05/1985 كيهيدي 9729956414

فني داخلي أشعة 2913 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,867 RAD0001 حمادي اسلم لحبيب 31/12/1987 اغورظ 6966970584

فني داخلي أشعة 2909 مؤهل للنجاح  مؤقتا                  9,500 RAD0048 مريم امن ابوبكرن 05/12/1970 المذرذرة 6813345476

س الرئ األعضاء
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فني داخلي تخدير 2934 مؤهل للنجاح  مؤقتا               14,560 ANS0002 ادب ديدي عابدين 08/12/1992 التنسيق 0179238832

فني داخلي تخدير 2927 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,811 ANS0053 الشيخ عبد هللا محمد عثمان محمد عثمان 04/12/1990 علب ادرس 6900891953

فني داخلي تخدير 2953 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,800 ANS0039 فاطمة محمذن التقي 17/06/1992 عرفات 2983682462

فني داخلي تخدير 2928 مؤهل للنجاح  مؤقتا               13,500 ANS0010 ام كلثوم يحي سيدي حمود 16/05/1993 مكطع لحجار 8209534085

فني داخلي تخدير 2926 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,950 ANS0001 ابو الشيباني ابراهيم 01/12/1992 انواذيبو 0789528300

فني داخلي تخدير 2924 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,811 ANS0005 احمد محمدن داداه 15/01/1993 السبخة 2928957584

فني داخلي تخدير 2962 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,767 ANS0049 الحسن المختار الفالي 31/12/1989 اركيز 0999767264

فني داخلي تخدير 2969 مؤهل للنجاح  مؤقتا               12,056 ANS0018 فاطمة الزهراء شريف انكيدي 22/12/1990 بوكى 6928130232

فني داخلي تخدير 2940 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,756 ANS0004 عبد هللا محمد محمود سيدي الفالي 30/12/1995 اركيز 8703254094

فني داخلي تخدير 2930 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,733 ANS0046 الحسن عثمان منز 08/09/1991 تفرغ زينه 1726198712

فني داخلي تخدير 2966 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,576 ANS0024 محمد الحسن محمد لمهابه محمد بابو 27/04/1991 مكطع لحجار 3846927366

فني داخلي تخدير 2949 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,533 ANS0009 سامية كراي باب 31/12/1993 تيارت 2864805761

فني داخلي تخدير 2921 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,367 ANS0011 عيشة محمد المصطفى جدو 12/06/1993 برينه 8408551313

فني داخلي تخدير 2948 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,285 ANS0035 الحسن محمد الحضرامي 02/01/1995 العرية 5319125175

فني داخلي تخدير 2936 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,104 ANS0034 سيدي محمد باب احمد اخيارهم 31/12/1989 مال 4248126641

فني داخلي تخدير 2957 مؤهل للنجاح  مؤقتا               11,100 ANS0014 مغالها الشيخ احمدو منيرا 14/04/1995 انواذيبو 9585357544

فني داخلي تخدير 2942 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,998 ANS0030 محمد االمين احمد البو 31/12/1994 كيفه 6120242064

فني داخلي تخدير 2956 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,851 ANS0043 صفية عبدوالي با 31/12/1984 روصو 3047017060

فني داخلي تخدير 2960 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,800 ANS0007 ختو عبد هللا علي 07/11/1988 كيفه 8431712585

فني داخلي تخدير 2945 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,644 ANS0033 محمد االمين محمد المصطفى المبروك 05/03/1997 لعيون 7981244294

فني داخلي تخدير 2943 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,384 ANS0028 اسلم محمد امبارك 31/12/1993 كيفه 2003147292

فني داخلي تخدير 2932 مؤهل للنجاح  مؤقتا               10,136 ANS0008 صيدو امادو جوب 02/11/1987 روصو 8097620141

س الرئ األعضاء


