
 

 

 انىتائج انىٍائية نمساتقة دخُل انثاوُية انعسكرية
 

ساتقة دخُل م في انمشاركيه/انمكتة انثانث إنى عهم انشثاب انمُريتاوييه،  انعامة نهجيُش ترفع األركان

خمسة  (25تيىما تم اختيار ) ،انخمسة األَائم مه مساتقة دخُل انسىة األَنى ثاوُية (5)انثاوُية انعسكرية أوً تم اختيار

 .أدوايفي انمساتقة كما ٌُ مثيه في انجذَل  ستحقاقيااله مترشحا نذخُل انسىة األَنى إعذادية حسة ترتيثٍم َعشري

 

 

 2012)انثاوُية انعسكرية(  إعذاديةفي مساتقة دخُل انسىة األَنى  انىاجحيهالئحة 

 حسة انترتية االستحقاقي

 ر االسم َانهقة انُطىي انرقم رقم انتسجيم تاريخ انميالد محم انميالد

  .1 عالً سٍذ احوذ اعالد 5609812466 451 15-09-2008 واًوارٌث

  .2 ٌحً ٌحً 5120783940 148 02-05-2008 كٍفة

  .3 هحوذ عثذ الرحوي هحوذ األهٍي 9575788785 290 30-11-2007 جٍارت

  .4 الحاج عثذ هللا الطلثة 0708695969 191 25-10-2009 علة آدرس

  .5 هحوذ اسكر هحوذى 2648546492 271 15-02-2007 كرهسٍي

  .6 هحوذ الشٍخ الحراد تادلً 5164812240 184 03-05-2008 اًوارٌثو

  .7 الوصطفى هولود 2075867610 306 10-05-2008 عرفات

  .8 اتو تكرى هحوذ عثذ الودود هحوذ ٌحظٍَ 9280540282 371 30-12-2008 السثخَ

  .9 عثذ هللا عثذي اجٍذ 9022576348 311 29-01-2008 لكصر

  .10 هحوذ هحوود تاًُ 9321653247 68 22-08-2007 دارالٌعٍن

  .11 هزٌذ هحوذ ًاصر الذٌي 3335569556 244 07-03-2007 السثخة

  .12 هحوذ عثذ هللا هحوود هوسى 5248223413 302 07-08-2007 اًوارٌثو

  .13 سٍذعثذهللا اجالهٍذ 8692154869 187 07-11-2006 عرفات

  .14 احوٍذي الشٍخ اهخٍطرات 8147104788 129 29-07-2008 توجلوٍث

  .15 الوخحار سٍذي الوحجوب سٍذي أتراٍُن 5947245474 23 13-01-2007 عرفات

  .16 احوٌرٌة هحوذ 2995883316 76 13-09-2007 توجلوٍث

  .17 إسواعٍل ولذ ترام 9199999436 120 21-02-2008 الرٌاض

  .18 اهن الحسي اًجفٍي 8940285525 265 07-07-2007 عرفات

  .19 ُوذ عثذ هللا 0030847941 335 26-09-2007 توجلوٍث

  .20 الشٍخ هحوذ العاقة الشٍخ هاء العٌٍٍي 3344190819 14 01-01-2009 اًوارٌثو

  .21 هحوذ لوٍي احوذ 6577650802 132 04-10-2006 جوجٌٍي

  .22 سٍذٌي هحوذ عثذ الرحواى 0877960096 300 23-08-2006 اطار

  .23 احوذو الخلٍفة 1667065184 186 29-07-2008 اًوارٌثو

  .24 هحوذ الوخحار هحوذ لوٍي اسوٌذات 4014650648 348 03-01-2008 كٍفَ

  .25 أٌذاٍ / تاتَ 0866537570 275 12-12-2006 توجلوٍث

 

 

 

 



 

 9102ول  اانوية   الاانوية السسريية   األسنة المسابقة دخول الناجحين في الئحة 

 االستحقاقيحسب التيتيب 

 

 ر االسم َانهقة انرقم انُطىي رقم انتسجيم تاريخ انميالد محم انميالد

 1 احوذ سالن احوذ سالن الشٍخ الوجلسً 2905789619 18 15-12-2002 عرفات

 2 هحوذ احوذ سعذى احوذ جذو 5924817910 64 17-06-2003 عرفات

 3 ولذ هحوذ هحوودهحوذ ضٍاء الحق  5945669030 140 29-10-2004 اًواكشوط

 4 هحوذ حرهة سٍذ هحوذ هحوذ الوخحار 1960104609 62 03-10-2002 اركٍز

 5 سلٍواى ٌسلن تاتاٍ 4945576332 172 03-05-2003 عرفات
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


