
السنة الدراسیة : 2015 - 2016 مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
D1السنة الثانیةالقطاع التربوي

الشعبة : العربیةالنتائج النھائیةمصلحة التكوین والتقویم

القرارالمعدل العاماالسمالرقمر, التسلسلي
ناجح15,46زیاد محمد عبد هللا الفاروق088807
ناجح15,43رقیة محمد األمین088403
ناجح14,76سلكھا محمد اسلم090725
ناجح14,41أم كلثوم مختار السالم090624
ناجح14,28النجاح محمد األمین091129
ناجح13,93أحمد امبارك090927
ناجح13,73بنت النبي محمد الحاج113536
ناجح13,51منى  محمد089817
ناجح13,49محمد سالم محمد090826
ناجح13,35سید محمد الناجي089413
ناجح13,25صالح الدین إبراھیم091028
ناجح13,15زینب محمدو النون126842
ناجح13,00میمونة أبوبكر115841
ناجح12,99صباح محمد عبد هللا088706
ناجح12,82جلیت أحمد مسك090523
ناجح12,78عیشة أحمد محمود089514
ناجح12,62سامیة محمد سالم127143
ناجح12,60بمب  أعلي113033
ناجح12,47آمنة  عبد الرحمن سید المختار090220
ناجح12,45الشیخ الحضرامي شیخنا089211
ناجح12,29رجاء عبد القادر سیدي114539
ناجح12,24عیشة بنت محمدن113838
ناجح12,13سید محمد اطفیل088504
ناجح12,08عزه سیدي089110
ناجح12,05عیشة باب091230
ناجح11,93منینھ إسلم089716
ناجح11,89أم الفضل  أب محمود090321
ناجح11,68خدیجة محمد محمود088605
ناجح11,62اللھ سید089009
ناجح11,60آمنة موسى114940
ناجح11,56اعلیھ المصطفى089312
ناجح11,41مریم محمدن امیاه089615
ناجح11,36مریم  دد محمد زید113134
ناجح11,32أم الخیرات  امبارك113235
ناجح11,31فاطمة  المختار السالك067101
ناجح11,14میمونة محمد ماء العینین090018
ناجح11,09مریم   محمدن112231
ناجح11,04ممة سید أحمد088302
ناجح10,81خدیجة محمد الیدالي129044
ناجح10,80أبوبكر  حماده الطلبھ112332
ناجح10,73محمد  محمد عبد هللا الحضرامي088908
ناجح10,69أغیلھ  أحمد حبین113637
ناجح10,32مریم  البكاي غالي090119
ناجح ملحق9,88محمدو حامد محمد فال محمود090422

األعضاءالرئیس

السنة الدراسیة : 2015 - 2016 مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
D2السنة الثانیةالقطاع التربوي



الشعبة : العربیةالنتائج النھائیةمصلحة التكوین والتقویم

القرارالمعدل العاماالسمالرقمر, التسلسلي
ناجح15,40أحمد طالب محمدي الشیخ محمد093926
ناجح14,53عبد هللا معاویھ093522
ناجح14,48الخلیل أحمد سالم091706
ناجح14,18سھل  أحمد خده092916
ناجح13,74مریم  الناجي093421
ناجح13,73فاطمة أحمد محمود091404
ناجح13,70الشفاء الداه محنض092614
ناجح13,23الخلیل أبوبكر093623
ناجح13,20محمد محمود عبدالرحمن091505
ناجح13,16اسویرتي بنت محمد اتو114436
ناجح13,10الزقمة یعقوب اللب114737
ناجح13,05فاطمة محمد عالي093118
ناجح13,00إیدومھا محمد االمین128140
ناجح12,90عیشة محمد فال محمود093017
ناجح12,54لحبیب محمدو كمرا091908
ناجح12,40البوصة المختار093219
ناجح12,37مریم محمد األمین093825
ناجح12,20أحمد یحي سید المجتبى128942
ناجح12,19فاطمة ممودي092815
ناجح12,06مریم  أحمدو محمد سالم092211
ناجح12,03حوى محمد محمود097430
ناجح11,89امیة  شیخنا سنو قو112432
ناجح11,87خدیجة محمد األمین092110
ناجح11,87فاطمة بالل092312
ناجح11,86الرفیعھ  المختار092009
ناجح11,82إنجیھ یحفظ093320
ناجح11,81مریم الشیخ099431
ناجح11,42أخت البنین محمد عبد هللا094229
ناجح11,14محمد معروف أحمد جدو أم087302
ناجح11,13خدیجة أحمدو عبد هللا115939
ناجح10,99فاطمة محمدن احمد115238
ناجح10,96آمال  الحافظ عبد القادر112634
ناجح10,87عیشة  أحمدو067601
ناجح10,73دداح باب محمد محمود112533
ناجح10,48مختار الناجي السني091303
ناجح10,47فاطمة السالمة أحمدو سالك128741
ناجح10,42محمدن أحمدو آبات094128
ناجح10,33محمد السالك إسحاق093724
ناجح10,31خدیجة بنت المختار113935
ناجح10,27آمنة محمد محمود094027
ناجح ملحق9,94عثمان  ابراھیم091807
راسب8,78محمد الحسن یعقوب سید ابراھیم092513
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القرارالمعدل العاماالسمالرقمر, التسلسلي
ناجح15,59محمد احمد ھواري114840
ناجح15,26باب الغزالي067401
ناجح14,31محمذن أحمد095718
ناجح14,08فاطمة محمد094708
ناجح13,21مریم امد اسویلم094304
ناجح13,12عیشة المصطفى095112
ناجح13,12السالك محمدو096122
ناجح13,01محمد لبات یب096021
ناجح12,96عالي إبراھیم094506
ناجح12,84مریم محمد یحي115341
ناجح12,78ھدى أحمد097132
ناجح12,57أحمد كوري أمحمد096627
ناجح12,55السالكھ بالل097031
ناجح12,49عزه عبد هللا094405
ناجح12,40أحمد محمد097334
ناجح12,31دیده بنت محمد عالي ولد محمد صالح114038
ناجح12,29موسى یعقوب الشیخ سیدیا095617
ناجح12,25مریم محمد شیخنا113337
ناجح12,14الزھره باب ابیلیل095011
ناجح12,09امامھ بنت محمد الحسن114339
ناجح12,07عیشة أحمدو باب محمد عبد هللا096223
ناجح11,92مریم سید عبدهللا097233
ناجح11,79فاطمة إسماعیل095314
ناجح11,61مریم محمد101036
ناجح11,43زینب بالل095415
ناجح11,36فاطمة السالكھ بنت سید سالم068502
ناجح11,32امباركھ أعل عیمار094910
ناجح11,26فاطمة محمد محفوظ095819
ناجح11,23عالي أسلك096728
ناجح11,09بلقیس محمد سالم116042
ناجح10,99أم الخیرمحمد المصطفى الطاه095213
ناجح10,90رقیة عالي096425
ناجح10,83محمد یحي لمین التاه096324
ناجح10,67مكفولھ بدو بیدي100835
ناجح10,60العربیھ محمد عبد هللا095920
ناجح10,28أم الحسن محمد عبد هللا095516
ناجح10,28أطویلت لعمر محمدو094607
ناجح10,09فاطمة محمد096526
ناجح10,03امامھ سید أحمد096829
ناجح ملحق9,84أم لخوت محمد محمد الحسن096930
ناجح ملحق9,52الرئیسھ ابراھیم071103
راسب8,92محمد محمود اكاه094809
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