
 

 

  

  إعالن

المكمل للمرسوم المنظم للمسابقات  106/ 2020لمرسوم رقم امن  5جديدة الفقرة  7طبقا للمادة 

االتصال   الموجودين على  الالئحة المرفقة ،رشحين تاإلدارية واالمتحانات المهنية ، يرجي من الم

 17  ءالثالثا غاية إلى 14/11/2020السبت وذلك ابتدأ من  ملفاتهم لستكمااللجنة التحكيم  ابسكرتيرين

ي المدرسة العليا لعلوم من الساعة التاسعة  صباحا إلى غاية  الساعة الثانية  ظهرا  بمبان 11/2020/

  .الصحة

قات خالل الفترة كما يرجي من أصحاب الملفات المرفوض رفع تظلماتهم إلى للجنة الوطنية للمساب

  والمدة المذكورة عاله 

13/11/2020  

  لجنة التحكيم  

   

 اللجنة الوطنية للمسابقات

 2020/مسابقة مدارس الصحة



      
 اللجنة الوطنية للمسابقات

 

      

مسابقة مدارس 
 2020/الصحة

 
        
    

 المسابقة الخارجية
   

    

قائمة المترشحين اصحاب الملفات الناقصة او 
 المرفوضة

 الرقم المركز التخصص اإلسم الميالد.تا الميالد.م التعريف.ب.ر المالحظة   
 5 روصو صحي. م حمود عبد هللا لبو 31/12/1995 برينه 4011983924 الباكالوريا/ تكملة
 6 روصو صحي. م دمحم سالم العالم الشيخ 29/12/1996 توجنين 6241117741 الباكالوريا/ تكملة
 3 روصو توليد. م  مريم صالح سيدي ولد رمظان 04/08/1993 الحاسي 6702535683 الباكالوريا/ تكملة

 22 النعمة توليد. م  انبيتي مامار كي 22/04/1986 روصو   الباكالوريا / تكملة        
 19 النعمة صحي. م دمحم فال دمحمن محمود 14/09/1993 توجنين 9230724671 الباكالوريا / تكملة

 2 سيليبابي صحي. م اعبيدي دمحم عبد هللا اعبيدي 13/12/1989 انصفني 5687185079 الباكالوريا / تكملة        
 6 سيليبابي صحي. م الماتت عبد القادر موجي  28/12/1994 تفرغ زينه 6749971981 الباكالوريا / تكملة
 10 سيليبابي صحي. م سكينه حمود ابوه 11/12/1982 الميناء 4778739921 الباكالوريا / تكملة
 11 سيليبابي صحي. م مامادو آبدوالي با 10/11/1991 لبولي 4674318160 الباكالوريا / تكملة

        
    

13/11/2020 
   

   
 لجنة التحكيم 

      

   



     
 اللجنة الوطنية للمسابقات

 

     
 لجنة التحكيم

 

     
 2020/مسابقة مدارس الصحة

 

   
 انواكشوط/الخارجيةالمسابقة 

 
   

 قائمة المترشحين المرفوضين او اصحاب التكملة/ثانيا 
 

     
 ممرض صحي: اوال

 رقم التسجيل اإلسم الميالد.تا الميالد.م التعريف.ب.ر سبب الرفض المالحظة 
 19 دمحم يحيى حمود ددي 31/12/1981 حاسي امهادي 4138097795 العمر  مرفوض 
 27 دمحم المختار بكاه سيد احمد  31/12/1982 التنسيق 6495318657 العمر مرفوض 
 34 سيدي دمحم المين أحمدنا 31/12/1983 روصو 1134732385 عدم تطابق تكملة 
 42 فاطمة الزهرى أحمد مناه 11/04/1989 تفرغ زينه 9072307957 الباكالوريا تكملة 
 

     
 انواكشوط/ممرض  توليد: ثانيا

 الرقم اإلسم الميالد.تا الميالد.م التعريف.ب.ر سبب الرفض المالحظة 
 1 آمنة دمحم األمين المختار  01/01/1984 تيارت 6475851145 باكالوريا تكملة 
 4 سناء دمحم عالي الشريف 02/10/1990 كيفه 1243220483 باكالوريا تكملة 
 14 فنانة دمحم سالم سيدو  31/12/1983 تفرغ زينه 6115037432 باكالوريا تكملة 
 20 ام المؤمنين دمحم األمين التمين 10/10/2003 الرياض 6707188191 السن مرفوض 
 33 رقية مصطفى جان 09/01/1988 تيارت 2163441538 باكالوريا تكملة 
 41 مريم موسى كي 25/10/1994 بوكي 4667464431 مستخرج تكملة 
 62 اسلمه دمحم اجد 11/10/1995 أوجفت 4794435685 باكالوريا تكملة 
 68 مريم دمحمن سالم  16/03/1993 بوتلميت 2567987022 باكالوريا تكملة 
 69 رقيه دمحم محمود المختار 11/02/1987 روصو 3095459442 باكالوريا تكملة 
 72 فاطمة احمد الدوه 01/10/1996 السبخه 6466185774 باكالوريا تكملة 
 82 األمينه عبد هللا عبد هللا األصغر 10/10/1986 أطار 7863353986 باكالوريا تكملة 
 84 مريم دمحم فاضل مامين 01/05/1981 الميناء 7526050745 السن مرفوض 
 85 آمنة ابو بشيري 12/01/1996 الميناء 2267267137 باكالوريا تكملة 
 

    
 13/11/2020 لجنة التحكيم

 



Commission Nationale des Concours 
      Concours des Ecoles de Santé/2020 
      Commission Jury 
      

        Concours Interne/ENSSS  
     

 
B/Liste des candidats dont les dossiers incomplets ou rejetés 

    
 

1/Techniciens Supérieurs de Santé/ORL 
     N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 

 16 Cheikh Bouya Mohamed 06/12/1987 Amourj   dossier rejet 
 

 
2/Techniciens Superieurs de Santé/Radio 

     N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 
 25 Mohamedou Laghdhaf Soueilim 31/12/1984 Kiffa 7785229216 arr.titulari-decis complement 
 

 
3/Techniciens Superieurs de Santé/Laboratoire 

     N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 
 75 Mariem Mene Beibacar 05/12/1970 Méderdra 6813345476 attestation complement 
 

 
4/Techniciens Superieurs de Santé/ophtalmo 

     N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 
 5 El Beygue El Moustapha Belkheir 21/12/1981 Chinguitti 4580788335 arrete ou avanc complement   

7 Khadijetou Moulaye N'Cahe 10/10/1993 Rosso 6038356604 arrete ou avanc complement   
8 Khatou Abdellahi Alioune 07/11/1988 Kiffa 8431712585 arrete ou avanc complement   

27 Ramata Salif Sall 01/12/1992 Niabina 9788253802 arrete ou avanc complement   

 
5/Techniciens Superieurs de Santé/Anest 

     N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 
 48 Hamad  Ahmed Ouymar 31/12/1985 Tevrag Zeina 112434K anciennete rejet 
 

 
6/Techniciens Superieurs de Santé/soins obstricaux 

    N° inscrip Noms et Prénoms Date de Naissance  Lieu de Naissance N N I Motif rejet Observations 
 2 Mariama Adama Ba 06/12/1989 Nere Walo 6479645300 arrete ou avanc complement 
 

  
Le 13/11/2020 

    
  

le Jury 
    



  

 



 


