
             السنة الدراسیة: 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

السنة األولىمصلحة التقویم والتكوین

القرارالمعدل النھائيت.المیالداإلسم الكاملر/ الجدیدالقسم

P10884ناجح198116,24رقیة محمد األمین

P10882ناجح198515,96أحمد الدین

P10888ناجح199315,86زیاد محمد عبد هللا الفاروق

P10907ناجح198615,54سلكھا محمد اسلم

      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

P10907ناجح198615,54سلكھا محمد اسلم

P10910ناجح198715,39صالح الدین إبراھیم

P10911ناجح199315,10النجاح محمد األمین

P11130ناجح198014,98بمب /اعلي

P10894ناجح198714,64سید محمد الناجي

P10906ناجح199014,61أم كلثوم مختار السالم

P10902ناجح199314,31آمنة / عبد الرحمن سید المختار

P10898ناجح198214,23منى / محمد

P10887ناجح199114,07صباح محمد عبد هللا

P10895ناجح198813,85عیشة بنت أحمد محمود

P10891 ناجح198313,82عزة بنت سید

P10908 ناجح199113,70محمد سالم محمد P10908 ناجح199113,70محمد سالم محمد

P11135ناجح199213,66منت الني / محمد ول الحاج

P11132ناجح199013,62أم الخیري / أمبارك

P10909ناجح198913,19أحمد امبارك

P10897ناجح198612,66منینھ إسلم

P11123ناجح198912,43أبوبكر / حماده /الطلبھ

P10890 ناجح198612,38اللھ سید

P10903ناجح198412,30أم الفضل / أب محمود

P10905ناجح198212,29جلیت أحمد مسك

P10893ناجح199012,28اعلیھ المصطفى

P10886ناجح198712,27خدیجة محمد محمود

P10900ناجح199012,22میمونة بنت محمد ماء العینین P10900ناجح199012,22میمونة بنت محمد ماء العینین

P10885ناجح198511,96سید محمد اطفیل

P10892ناجح198711,96الشیخ الحضرامي شیخنا

P10883ناجح198811,90ممة سید أحمد

P10896ناجح198811,68مریم محمدن امیاه

P11131ناجح199011,64مریم / دده /محمد زین

P10901ناجح197911,32مریم / البكاي غالي

P10912ناجح198811,19عیشة باب

P10889ناجح198810,80محمد  محمد عبد هللا الحضرامي

P11136ناجح198510,75اغلیھ أحمد حبین

P10904ناجح ملحق19899,30محمدو حامد محمد فال محمود

P11122ناجح ملحق19839,06مریم  / محمدن P11122ناجح ملحق19839,06مریم  / محمدن

P10899معید19898,42اكلیكم / عبد الرحمن

األعضاءالرئیس



             السنة الدراسیة: 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

السنة األولىمصلحة التقویم والتكوین

القرارالمعدل النھائيت.المیالداإلسم الكاملر/ الجدیدالقسم
P20939 ناجح198417,03أحمد طالب محمدي الشیخ محمد
P20926ناجح199015,03الشفاء الداه محنض
P20934ناجح198215,02مریم / الناجي
P20931ناجح199014,91فاطمة محمد عالي

      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

P20931ناجح199014,91فاطمة محمد عالي
P20915ناجح198114,72محمد محمود /عبدالرحمن
P20929ناجح198814,52سھل / أحمد خده
P20917ناجح198914,50الخلیل أحمد سالم
P20935ناجح198614,23عبد هللا معاویھ
P20922ناجح198714,07مریم / أحمدو محمد سالم
P21124ناجح198814,02امیة / شیخنا سنو قو
P20930ناجح198613,88عیشة محمد فال محمود
P20913ناجح199113,58مختار الناجي السني
P20932ناجح199013,51البوصة المختار
P20914ناجح198813,25آمنة /عبد القادر
P20942ناجح197913,23أخت البنین محمد عبد هللا P20942ناجح197913,23أخت البنین محمد عبد هللا
P20974ناجح198913,15حوى / محمد محمود
P20924ناجح198713,14عثمان / اطفیل
P20920ناجح199013,09الرفیعھ / المختار
P20937 ناجح198512,90محمد السالك إسحاق
P20933ناجح198812,78إنجیھ یحفظ
P20919ناجح198912,75لحبیب محمدو كمرا
P20936ناجح198812,58الخلیل أبوبكر
P20923ناجح198612,33فاطمة بالل
P20928ناجح198012,22فاطمة ممودي
P20938ناجح198012,22مریم محمد األمین
P20676ناجح198311,58عیشة / أحمدو P2067611,58ناجح
P20994ناجح198511,24مریم بنت الشیخ
P21126ناجح198711,24آمال / الحافظ /عبد القادر
P20940ناجح198310,65آمنة محمد محمود
P21125ناجح199010,46دداح / باب
P20918ناجح198810,38عثمان / ابراھیم
P20921ناجح ملحق19839,75خدیجة/ محمد األمین
P20941ناجح ملحق19869,50محمدن أحمدو آبات
P20925ناجح ملحق19859,04محمد الحسن یعقوب سید ابراھیم
P20927مطرود19886,94سیدین محمد األمین
P20916مطرود19850,00محمد عبد هللا سعد بوه

األعضاءالرئیس



مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
القطاع التربوي

مصلحة التقویم والتكوین

القرارالمعدل النھائيت.المیالداإلسم الكاملر/ الجدیدالقسم
P30955ناجح198215,97عیش البخاري
P30947 ناجح198815,72فاطمة محمد
P30957ناجح198615,63محمذن أحمد
P30966ناجح199014,81أحمد كوري أمحمد

      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة
السنة األولى

P30966ناجح199014,81أحمد كوري أمحمد
P30945ناجح198214,80عالي إبراھیم
P30973ناجح198614,48أحمد محمد
P30951ناجح198514,05عیشة المصطفى
P30972ناجح199114,04مریم سید عبدهللا
P30944 ناجح198813,98عزه عبد هللا
P30961ناجح198013,66السالك محمدو
P30960ناجح197813,62محمد لبات یب
P30958ناجح199213,28فاطمة محمد محفوظ
P30950ناجح199013,21الزھره باب ابیلیل
P31010ناجح198513,20مریم بنت محمد
P30956ناجح198713,02موسى یعقوب الشیخ سیدیا P30956ناجح198713,02موسى یعقوب الشیخ سیدیا
P30970ناجح198812,98السالكھ بالل
P30949ناجح199412,95امباركھ أعل عیمار
P30962ناجح198012,90عیشة أحمدو باب محمد عبد هللا
P30953ناجح198912,68فاطمة إسماعیل
P31133ناجح199012,62مریم بنت محمد /شیخنا
P30967 ناجح199012,51عالي أسلك
P30968 ناجح199212,49امامھ سید أحمد
P30964ناجح199112,36رقیة عالي
P30952ناجح199012,36أم الخیرمحمد المصطفى الطاه
P30954ناجح198412,33زینب بالل
P30971ناجح198811,94ھدى أحمد P30971ناجح198811,94ھدى أحمد
P31008ناجح198911,77مكفولة / بد
P30943ناجح199211,47مریم امد اسویلم
P30948ناجح198911,39محمد محمود اكاه
P30963ناجح199511,24محمد یحي / ألمین التاه
P30946 ناجح198611,17أطویلت لعمر محمدو
P30965ناجح199111,13فاطمة محمد
P30959 ناجح198310,50العربیھ محمد عبد هللا
P30969ناجح197910,36أم لخوت محمد محمد الحسن
P30731رسوب ثانمطرود 19777,97أحمد / مني
P31022مطرود 19840,00اخدیجة الحسن الدسري

األعضاءالرئیس







مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
 القطاع التربوي

نتائج امتحان الفصل األخیر :مصلحة التقویم والتكوین



مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
 القطاع التربوي

نتائج امتحان الفصل األخیر :مصلحة التقویم والتكوین



مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط
 القطاع التربوي

نتائج امتحان الفصل األخیر :مصلحة التقویم والتكوین





































السنة الدراسیة 2015-2014

النتائج النھائیة



السنة الدراسیة 2015-2014

النتائج النھائیة



السنة الدراسیة 2015-2014

النتائج النھائیة






