
السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

D10670ناجح15,13حامدن ولد محمدن

D10880ناجح14,80یب / الناجي

D10691ناجح13,59أنقیة بنت محمد لمین

D10668ناجح13,54خدیجة بنت محمد یسلم

D10864ناجح13,28إدوم ولد سیداتي

D10681ناجح13,23مریم بنت اسلم

D10743ناجح13,18ابركھا بنت الداه

D10679ناجح13,14النح ولد الحسن

D10678ناجح13,06عائشة بنت محمد محمود

D10704ناجح12,69الطالب محمد/محمد عبد هللا

D10746ناجح12,69اسلوم بنت اسحاق

D10867ناجح12,45توت / محمدن

D10862ناجح12,43خدیجة بنت عبد هللا فال

D10722ناجح12,19تكبر بنت المختار

D10677ناجح12,04فاطمة بنت اشبیھ

D10703ناجح12,01فاطمة بنت محمد

D10682ناجح11,99امباركھ بنت رمظان

D10684ناجح11,89آمنة بنت احمد عیسى

D10690ناجح11,76إسماعیل ولد محمدن

D10779ناجح11,72فاطمة بنت سالم فال

D10687ناجح11,69محمد الخلیل ولد الشیخ

D10669ناجح11,67آمنة بنت محمد

D10692ناجح11,39الشفاء بنت محمدن

D10720ناجح11,38الشیخ سعد بوه ولد محمدن

D10686ناجح11,04الحاج ولد محمد

D10781ناجح10,71مریم بنت أحمدو

D10863ناجح10,26فاطمة بنت محمد ناجي

D10858ناجح10,22بیھا العزه / محمد عبد هللا

D10866ناجح10,12الشیخاني/محمد محمود/اكاه

D10748ناجح ملحق9,74مریم بنت احمد

D10750ناجح ملحق9,08زینب بنت البكاي

D10671معید8,04فاطمة بنت المختار السالك

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

D20878ناجح14,74اللة بنت سیداتى

D20700ناجح14,54محمد عبد هللا /عبد الرحمن

D20735ناجح13,99محمد ولد احمد

D20874ناجح13,88میمونة / محمد األمین

D20726ناجح13,69آمنة بنت البخاري

D20698ناجح13,53آمنة بنت اسلم

D20879ناجح13,53أم الخیرى بنت صالح

D20697ناجح13,48مامھ بنت یسلم

D20881ناجح13,40فاطمة  / أحمدو

D20693ناجح13,09سیدي ولد الشیخ

D20725ناجح13,06الحضرامي ولد اطفیل

D20732ناجح12,93سیدي محمد / محمد یحي

D20729ناجح12,78زینب بنت محمد

D20875ناجح12,76محمد محمود / محمد المولود

D20727ناجح12,28إبنتھ بنت محمد محمود

D20733ناجح12,28فایزه بنت لحریطان

D20865ناجح12,19مریم بنت الشیخ

D20869ناجح12,12لمنیة بنت أحمد / حیمدون

D20734ناجح11,96سعدانھ بنت محمدن

D20852ناجح11,88میم بنت محمد یسلم

D21134ناجح11,85محمد یحي /محمد محمود

D20699ناجح11,83افتي بنت محمد محمود

D20870ناجح11,83أم الخیرات /محمد یحي

D20721ناجح11,57عمار ولد محفوظ

D20701ناجح11,39التجاني ولد الباقر

D20728ناجح11,16زینب بنت سعد بوه

D20795ناجح10,80آمنة بنت كار

D20742ناجح10,59امانھ بنت محمد

D20871ناجح10,47أحمد یسلم /یاسین

D20872ناجح10,12ھدى /محمد

D20741ناجح ملحق9,94ام لمنین بنت احمدو باب

D20723ناجح ملحق9,92الكطرانھ بنت أحمدو

D20873معید8,63محمد معروف/أحمد جدو/أم

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

D30856ناجح14,21مریم بنت محمد األمین

D30702ناجح14,02زینب بنت مالي أحمد

D30695ناجح13,96أحمد ولد محمد محمود

D30696ناجح13,84إبرھیم ولد محمد

D30754ناجح13,70عیش اللھ / بتار

D30712ناجح13,68فاطمة بنت محمد االمین

D30654ناجح13,36فاطمة بنت سید احمد

D30719ناجح13,16زینب بنت یلول

D30736ناجح13,03الحاج عبد هللا /محمد

D30724ناجح12,95فاطمة بنت محمد محمود

D30730ناجح12,58منت وھب بنت الیدالي

D30752ناجح12,16یحي / سیدي ألمین

D30675ناجح12,02نزیھا بنت احمد شریف

D30655ناجح11,99الحسین ولد سیدي

D30709ناجح11,96محمد فاضل ولد سید محمد

D30688ناجح11,92المولود ولد شقران

D30751ناجح11,79ماریھ / عالي

D30757ناجح11,78مصعب/ بلخیر

D30868ناجح11,77فاطمة / محمد محمود

D30830ناجح11,77یعقوب سید محمد

D30705ناجح11,59فاطمة بنت سید أعل

D30759ناجح11,34آبوبكر ممدو

D30790ناجح11,34موسى سلي انجاي

D30780ناجح11,18عبد هللا زكریا

D30717ناجح11,10أملي بنت سید احمد/ البو

D30714ناجح11,08محمد محمود ولد احمد باب

D30816ناجح10,66عبد الرحمن / حامدو

D30718ناجح10,58فاطمة بنت لمرابط

D30761ناجح10,46سلیمان سیرى

D30756ناجح10,43محمد / أبراھیم

D30838ناجح10,39آمنتا بوبكر كان

D30710ناجح10,35أم كلثوم بنت محمد

D30839معید8,88ھمادي عصمان كان

D30685معید8,36فاطمة السالكھ / سید سالم

D30711معید8,32الرئیسھ بنت ابراھیم

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

D40763ناجح15,34فاطمة / محمد محمود

D40797ناجح15,00محمد األمین / سیداتي

D40738ناجح14,91الحاج ولد امیھ

D40745ناجح14,58عیشة بنت احمد

D40853ناجح14,53فاطمة بنت السالم

D40656ناجح14,52اشریف أحمد ولد السالك

D40739ناجح14,16عبد هللا ولد احمد

D40653ناجح13,76الشیخ سید احمد / المحفوظ

D40765ناجح13,65أم كلثوم / شامخ

D40800ناجح13,58محمدو ولد اباه

D40801ناجح13,22محمدن الناب / العتیق

D40775ناجح13,17محمد / محمد عبد هللا

D40652ناجح12,99عبدهللا ولد یسلم

D40854ناجح12,65فاطمة بنت أحمد

D40769ناجح12,58 محمد محمود / سیدي

D40793ناجح12,48أم الخیري جبریل حمدي

D40661ناجح12,31موسى / علي

D40580ناجح11,90بدبد ولد سید محمد أحمد

D40659ناجح11,86محمد ولد محمدعبدهللا

D40658ناجح11,83آمنة بنت عبدهللا

D40782ناجح11,75مریم / إسماعیل

D40791ناجح11,61عبد الكریم إبراھیما با

D40764ناجح11,43إدوم  ولد محمد محمود

D40776ناجح11,26ستره / محمدن

D40767ناجح11,16الشیخ محمد لغظف / عالي

D40660ناجح11,16الشیخ عالي / محمد محمود

D40747ناجح11,12بشرى بنت محمد ناجي

D40749ناجح11,04میماتھ بنت الشیخ الولي

D40680ناجح10,94محمد المختار/ محمد محمود

D40657ناجح10,91موسى ولد المختار

D40859ناجح10,70شیخنا ولد لمات

D40740ناجح10,24مریم بنت لحریطان

D40785ناجح10,23باب / أحمد

D40783ناجح ملحق9,60محمد البخاري /النیسابوري

D40778ناجح ملحق9,13محمدو /محمدو

D40760معید7,64سید محمد / شیخنا

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

D50665ناجح14,84میمونة بنت محمد عبدهللا

D50826ناجح14,28ابوه / محم

D50807ناجح13,98فاطمة خالیدو صار

D50664ناجح13,79محمدو ولد محمد فاضل

D50694ناجح13,70الشیخ المھدي ولد اعلي

D50744ناجح13,58احمدو ولد محمدو

D50663ناجح13,52محمد یحي/ احمدو/ احمیاد

D50672ناجح13,31اسلیمان ولد محمد

D50822ناجح13,04اتیرنو إدریس جا

D50683ناجح12,89المصطفى ولد سیدي

D50689ناجح12,87جعفر ولد عالي

D50666ناجح12,69بوبكر ولد محمد یرب

D50823ناجح12,56عثمان عبد الرحمن باري

D50813ناجح12,53محمد الصغیر/ الناجي

D50806ناجح12,53یوسف الحسن مالك

D50845ناجح12,39محمد األمین / محمد

D50804ناجح12,35السلطانة / محمد

D50715ناجح12,32سیدنا عالي ولد زیدان

D50827ناجح12,17أبوبكر / عبد الرحمن

D50828ناجح12,17آمدو عمربا

D50831ناجح12,14محینھ / سید محمد

D50848ناجح12,11مریم / محمدن

D50825ناجح11,86محمد الزین / األمان

D50808ناجح11,86نفیسة / المختار

D50716ناجح11,80المختار ولد بوكفھ

D50818ناجح11,76زینب / سیدنا

D50815ناجح11,56محمد / محمد األمین

D50814ناجح11,53عمر / ابیاي

D50667ناجح11,48یعقوب ولد اب

D50662ناجح10,85خدیج بنت محمد احمد

D50707ناجح10,79أحمد ولد عبدهللا

D50673ناجح10,50موالي ولد سیدي عالي

D50706ناجح10,17داودا موسى اندكو

D50674معید8,46باب ولد الغزالي

D50805مطرود3,61یعقوب  / شامخ

D50713مطرود0,00بوي احمد ولد محمد االمین

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

 السنةالثانیةمصلحة التقویم والتكوین
      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

D60820ناجح14,34جینبا إبراھیما جا

D60796ناجح12,63جبریل آبو فال

D60847ناجح12,48یوما عیشا صمبا كان

D60648ناجح12,38موسى إبراھیما كونى

D60792ناجح12,25ممدو آبوني صاو

D60772ناجح12,17محمد ھامات دكورى

D60811ناجح12,11ممدو الحاج جا

D60768ناجح12,07آمادو ممدو

D60819ناجح11,95مریم جبریل كي

D60753ناجح11,86عیشاتا مامادو

D60835ناجح11,85عیدي عمار صال

D60787ناجح11,77فاتمتا ممدو جا

D60843ناجح11,17آبدوالي آمادو جا

D60802ناجح11,09آالصان آداما جا

D60855ناجح11,01آبوبكر ممدو با

D60812ناجح10,94آبو ممدو واكى

D60799ناجح10,78صمبا صادو سومارى

D60829ناجح10,73آبو دمبا با

D60774ناجح10,30آبو ممدو جاو

D60809ناجح10,00سعیدنا ممدو بان

D60834ناجح ملحق9,72عبدالرحیم عالي با

D60846ناجح ملحق9,37داوودا آالصان سوكو

D60602ناجح ملحق9,09موسى آبو تویكان

D60842معید8,90عثمان آمدو الكبیر

D60622مطرود0,00تماني سلیمان

األعضاءالرئیس



السنة الدراسیة 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي
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القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

D70817ناجح13,76آمنتو غامو صو

D70789ناجح13,62جبریل آمدو جا

D70837ناجح13,48آمنة محمدو اندكو

D70824ناجح13,21مھاجري بوكار جا

D70832ناجح13,20خدیجة إبراھیما جالو

D70766ناجح13,09نونو / مادكى

D70786ناجح13,05فتمتا ممدو صار

D70836ناجح12,84آمدو محمود جا

D70810ناجح12,68عیشاتا عمار با

D70849ناجح12,60حبصة ممدو سي

D70821ناجح12,50آمنتا عبد الرحمن تورى

D70857ناجح12,40خدیجة خادیموغنداغا

D70777ناجح12,39بوبو دادي جارا

D70788ناجح12,36كاجاتا آبوالي اتام

D70803ناجح12,35باتولي ممدو جا

D70784ناجح12,35دمبا صمبا جالو

D70798ناجح12,31محمد عثمان انجاي

D70770ناجح12,25بنتا جا

D70851ناجح11,65الحاج ھمادي سي

D70841ناجح11,51عیشة ممدو با

D70771ناجح11,24شیخو سلي سیدیبى

D70860ناجح10,73راماتوالي إبراھیما صال

D70833ناجح10,60الحسن عبدول الم

D70861ناجح ملحق9,34فاتو ممدو افال

األعضاءالرئیس :








































