
1/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

6708562390تناها01/12/1991سيد أحمد محمد محمود باب أحمد 1151412
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
15,8200

ي2144925
ن أحمد سالم الجيالنن 8648224539تجكجة31/12/1996محمد األمي 

الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
15,7500

ن نوح3139847 6972119344افديرك12/08/1990الطالب محمد لمي 
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
15,3400

4570668713تامشكط02/12/1993المامية محمدو ميجودة4202766
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,4350

ن محمد عبد هللا أب556430 6796619960تفرغ زينه30/09/1990محمد األمي 
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,4200

ن الهادي 6217511 2072206636عرفات 20/12/1996ازوينه محمد لمي 
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,3550

6996663448واد الناقة31/12/1996شغالي محمد بمب7122653
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,3000

0894948288تيارت 27/12/1994محمد محمود بونن حمد بباه8180016
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,2100

6977639808انتيكان25/12/1992محمد نوح محمد معط موالن930429
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,2067

ن مفضل محمدن106440 4234140793روما26/11/1996بامي 
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
13,1567

1392560519لعيون 13/12/1993هاو مامادو صو11232243
الحفر واالنتاج النفطي والغازي وتكرير واستغالل 

المحاجر والتعدين
12,8450

الرئيس األعضاء



2/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

ي14/11/1995عالي عبد هللا اسالمه116624 14,9000الكهرباء6896743263أبو ظن 

ن محمد اميليد2244864 ي01/07/1986الحسي  14,0000الكهرباء6098191539بابان 

ن 393568 13,6500الكهرباء0750434584واد الناقه20/12/1996اكليكم المختار محمد األمي 

12,8167الكهرباء5430789441روصو17/04/2002احمد محمد باال41427133

12,4500الكهرباء0121198106بتلميت31/12/1990عبد الرحمن اسماعيل52348140

12,1833الكهرباء9488998908تجكجه12/06/1996سيد عبد هللا المصطفن 6214088

11,8500الكهرباء7711971421مقطع لحجار10/05/1999امبارك اداعت هللا اعيمر722157

11,8167الكهرباء1996990023روصو09/02/1987موالي عبد الرحيم ابن82444104

11,7833الكهرباء7690072992كيفه29/12/1990محمد محمود محمد حميد92387121

11,2667الكهرباء4598762920تفرغ زينه13/11/1992السيخ محمدن احمد اعبيد10123018

11,0667الكهرباء3487995550امبلل31/12/1995مريم محمد 11125994

الرئيس األعضاء



3/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

وميكانيك7990840795النعمه31/07/2000السالك سيد محمد محمد لمخيطي 1220377 يد والتكييف واإللكير 19,3750التي 

وميكانيك0387456510تيارت28/05/2000محمد عبد الرحمن احمد بباه277053 يد والتكييف واإللكير 18,5500التي 

وميكانيك9551889343تيارت31/07/1995محمد الحسن حبيب 3239457 يد والتكييف واإللكير 17,6000التي 

وميكانيك3056859844آالك31/12/1991محمد إسلم محمد اشفاغ4729 يد والتكييف واإللكير 17,1500التي 

وميكانيك5889447636اغورط30/12/1994المصطفن محمد عبد هللا517411 يد والتكييف واإللكير 17,0000التي 

ي6155783 وميكانيك5006618141الميناء31/12/1988القاسم محمد يحن  بان  يد والتكييف واإللكير 16,8000التي 

وميكانيك7396255821صنكرافه02/05/2001الولي محمد عالي عيىس7157067 يد والتكييف واإللكير 16,6833التي 

وميكانيك4534992695تشيت 09/09/1996محمد سيد محمد بدبد819043 يد والتكييف واإللكير 16,5000التي 

وميكانيك3426628985السبخه19/09/1992محمد سيد منيان915562 يد والتكييف واإللكير 16,1500التي 

وميكانيك6227445203ابالاجميل31/12/1994دمبا دمبابا1030734 يد والتكييف واإللكير 15,5500التي 

وميكانيك1694832016ازويرات23/04/1995أوسمان آالصسان ديالو11137110 يد والتكييف واإللكير 15,5333التي 

ن04/04/1999نور الدين يحن  امحمد12130244 وميكانيك8660251569توجني  يد والتكييف واإللكير 15,5000التي 

يل ابراهيما سال13201228 ي03/07/1996جي  وميكانيك3762271877بابان  يد والتكييف واإللكير 15,3500التي 

ي14162382 وميكانيك6163517644تفرغ زينه23/10/1994محمد محمود احمدو ن  يد والتكييف واإللكير 15,3250التي 

وميكانيك6730591575روصو11/01/1994صي  باب كي15227725 يد والتكييف واإللكير 15,2750التي 

وميكانيك9826903064عرفات 15/09/1997عبد الرحمن إطول عمر السبت16209684 يد والتكييف واإللكير 15,1250التي 

وميكانيك5241697641تيارت08/08/2000الشيخ ابراهيم المصطفن محمد17103872 يد والتكييف واإللكير 15,1000التي 

الرئيس األعضاء



4/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
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تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
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تاري    خ الميالد 
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(بالعربية)
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المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

ي123147
10,3480الميكانيكا8749479929عرفات31/12/1992سيد احمد ابراهيم السودانن

الرئيس األعضاء



5/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

13,3000الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة723374591,00الرياض15/08/1999زينب محمدو جا155896

13,0140الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة1995255911,00انتيكان15/06/1993احمد محمدو اعبيدة21645145

ي 388084
12,8900الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة6419052310,00مقطع لحجار29/06/1997محمد محمود الشيبانن

12,4680الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة3368746466,00برينه31/12/1990محمد علد هللا محمد الحافظ محمود4970136

12,4260الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة6786711119,00مقطع لحجار10/12/1987محمد عبد هللا أحمد559148

12,2390الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة8872736762,00تيارت25/10/2001حبيب محمد امادي663322

11,5467الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة288965717,00اجويد06/12/1994سيد محمدو محمود أحمد نلل7108731

11,4400الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة4673266389,00لعيون21/02/1992عبدي محمد عبدي اجيد8138812

11,3300الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة6812694509,00انواذيبو30/03/1995آالصان حسينو كوليبالي910078

ن23/05/1998محمد عبد الرحمن محمد10171185 11,2527الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة2691077985,00توجني 

11,1560الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة1661148863,00الميناء01/11/1998محمد سيد أحمد أحبيب1182646

11,1320الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة7062822492,00بوتلميت26/08/1999صالح عبد هللا منيه121323149

11,1120الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة9211601994,00آالك28/04/1999عيشة محمد محفوظ انجيه1371419

10,9620الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة9316852620,00مقطع لحجار11/05/1997عيشة لمرابط محمدو1497386

ن محمد المصطفن 152083112 10,9460الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة4597989539,00اغشوركيت30/12/1992محمد لمي 

10,9300الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة5962596209,00دار النعيم27/01/1999لمينه محمد يسلم 1689645

10,8900الهندسة المدنية أو البناء أو السباكة العامة2529016011,00تفرغ زينه10/09/1995عبد الرحمن احمد مان اكاه17251142

الرئيس األعضاء



6/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

ي1183510 ي الشيخ بان  ي31/12/1990محمد بان  ي وتقنية تربية الحيوانات وتكنولوجيا األغذية4907342812سيليبان 
14,9750إنتاج نبانر

ي وتقنية تربية الحيوانات وتكنولوجيا األغذية9700543395فصالة31/12/1987سيد بهلول سيد احمد2100022
11,7500إنتاج نبانر

ي وتقنية تربية الحيوانات وتكنولوجيا األغذية9223430659مال26/12/1990اعلي محمد سيد313086
11,4500إنتاج نبانر

ي وتقنية تربية الحيوانات وتكنولوجيا األغذية5435314006آيرمبار13/04/1991محمد ممدو با4165315
10,4500إنتاج نبانر

الرئيس األعضاء



7/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

14,4560اآلليات الزراعية2281259387بوكي30/12/1990ابو طه ساخو119723

ن أهل الطايع06/08/1990الرباس محمد فاضل اجودنا220701 14,4533اآلليات الزراعية5020993153عي 

يك37836 14,0190اآلليات الزراعية2047918612السبخه18/12/1990لوليد ابهاسكر امبي 

12,6393اآلليات الزراعية3023025080انواذيبو08/07/1990موىس محمد محمود411032

الرئيس األعضاء



8/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

17,6000المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب6768559994كيفه21/12/1992الحسن محمد السالك رمضان11613125

ن محمد الحافظ22313133 16,7000المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب6472589714تفرغ زينه17/04/1995محمد األمي 

ي خطري392574
16,6250المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب8681810013بوتيلميت04/05/1993صفية التفر

ن418479 ن30/09/1998عبد هللا سالم المي  16,6000المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب8663368276اركي 

16,2750المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب8501900427الرياض29/12/1994اتقانه احمدو بمب5709141

16,1500المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب5877240084روصو12/01/2000فاطمة أحمد بمب699112

15,7000المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب2335911903المذرذره21/02/1999خديجة أحمدو الشيخ أحمد 7576114

15,1500المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب3579649104جونابه05/12/1992محمد محمد يحن  المختار83431

ن16/02/1993اربيه الحسن خطري9960129 15,1000المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب6089729356توجني 

ن عبد الرحمن1014938 14,7333المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب6852702353تجكجه31/12/1999يعقوب سيد األمي 

14,7083المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب3094068850مكطع لحجار31/12/1998محمد المصطفن سيد المختار11741179

14,5250المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب4364061914لعيون11/06/1995منايه محمد المصطفن 121136131

ن طاهر1322694  محمد األمي 
13,9750المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب3818692509كيفه31/12/1994المصطفن

13,8500المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب4954742153االك09/05/1992فاطمة سعد بوه حماده142100183

ن محمد الهادي 15117095 13,7250المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب0663828813كيفه16/10/1996محمد األمي 

13,5500المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب8801653020مونكل31/10/1994موىس محمد جالو 1681325

13,1500المعلوماتية وتعدد الوسائط اإلعالمية وتنمية الويب5382625256لكرص30/12/1993النجاة القطب البو1740645

الرئيس األعضاء



9/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
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محل الميالد  

(بالعربية)
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المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

16,9800المكتباتية6039521574السبخه31/12/1997سخنه رقية سليمان1108612

15,8900المكتباتية1200757375عرفات21/09/1992سيدي محمد عبد الرحمن214652

14,9300المكتباتية6020636644عرفات05/12/1995سمية محمن ميلود3861

ن31/12/1995التجانيه عبد هللا لحبيب4238933 14,8600المكتباتية5683257646توجني 

14,5700المكتباتية8599326451تفرغ زينه24/04/1997كريمة محمد عبد القادر568919

يكات 657132 14,1960المكتباتية2589838600اطار25/12/1995سيدي لديب لي 

14,0600المكتباتية0120068347تفرغ زينه28/04/1996زينب يحي سيد عبد هللا764713

ي8119724
ر
13,7900المكتباتية1892026716تفرغ زينه18/11/1997عيش شيخن عبد الباق

الرئيس األعضاء



10/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
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(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

وك11700245 15,9500المحاسبة والتجارة0998265025آالك24/04/1995ابراهيم اسليمان مي 

ن يوبان233259 يت04/06/1997احمدنا محمد االمي  ن 13,8250المحاسبة والتجارة3250824148تي 

13,4750المحاسبة والتجارة8423656832لكرص15/12/1995فاطمة احمدو الشيخ أحمد  314187

ي4119185 ن خي  13,3750المحاسبة والتجارة4088616931السبخه08/03/1988عيشة محمد األمي 

12,3833المحاسبة والتجارة9442523201روصو01/12/1990ارباهيم سيد اإلمام 51923160

11,5500المحاسبة والتجارة6791567036أزكيلم التياب31/12/1995الفاطر صمب احميده682554

11,4000المحاسبة والتجارة5423138469بوتلميت02/04/1998آمنة يعقوب حرمة هللا7242926

11,2500المحاسبة والتجارة0939592441كيفه25/12/1999محمد محمود احمد81053138

10,9000المحاسبة والتجارة5708667669أالك06/04/1996خديجة محمد زكرياء990134

10,2500المحاسبة والتجارة1999173784تجكجه31/12/1999محمد سيد احمد اخديم10487312

10,1950المحاسبة والتجارة7276977637تفرغ  زينه25/08/1986عيشة محمد عبد هللا لحبيب 112077282

الرئيس األعضاء



11/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

15,5667الوسائل والنقل9337544369النباغية25/11/1995محمدن احمد1203415

13,3500الوسائل والنقل1489032548برينه12/07/1995عاقبو احمد سالم مكاه222266

ن38436 12,8333الوسائل والنقل9959381008السبخه31/03/1998من محمد سالم حمي 

12,2567الوسائل والنقل2596847529تيارت30/12/1997المختار احمد العتيق451510

11,8400الوسائل والنقل0861921340كيفه10/08/1998عيش محمد عبد هللا532049

11,3650الوسائل والنقل3030899152ودان22/12/1997ساموري محمد السالك الدرسي61422

الرئيس األعضاء



12/12 ن للنجاح الالئحة المؤقتة للمؤهلي  ي عن طريق التكوين120المسابقة الخارجية الكتتاب 
 أستاذ فنن

تيب التوهيمالتر
   رقم 

التسجيل
(بالعربية)اإلسم الكامل 

تاري    خ الميالد 

Date Naiss.

محل الميالد  

(بالعربية)
ي   

المعدل العامالتخصصNNI الرقم الوطن 

النجارة الخشب، األليمنيوم والمعادن ي هذه الشعبة
ن
اليوجد مؤهل للنجاح ق

الرئيس األعضاء


