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

السنة األولىمصلحة التقویم والتكوین

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

P61045ناجح15,75المصطفى محمدن بحییني
P61044ناجح15,04البصطامي سید محمد عبد الرحمن
P61050ناجح14,60محمد فال محمد المختار حمدي
P61048ناجح14,30أحمد محمد باب
P61052 ناجح14,21أسویلم معطال محمود

      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

P61052 ناجح14,21أسویلم معطال محمود
P61049ناجح13,88محمد عالي ألمین
P61047ناجح13,81محمدو / محمدن
P61060 ناجح13,68أمامھ الشیباني
P61057ناجح13,64عیسى محمد
P61054ناجح13,50منصورة الحسین ساكارى
P61063ناجح13,04مریم إسماعیل سیدي عالي
P61067ناجح12,88علي سید والدالیل
P61051ناجح12,83عثمان عابدین الشیخ
P61046ناجح12,79حمود أحمد محمد محفوظ
P61065ناجح12,63أم المومنین/ محمد الخاطر P61065ناجح12,63أم المومنین/ محمد الخاطر
P61069ناجح12,57ماء العینین سالك
P61079ناجح12,38مریم ممدو عیسى باري
P61066ناجح12,37عباس باب جار
P61064ناجح12,27براھیم سید بلخیر
P61078ناجح12,13آمنة باه
P61075ناجح12,03منى محمد األمین تاتاه
P60985ناجح11,88حمادي أبوبكر كا
P61071ناجح11,76عمر أحمد محمود
P61053ناجح11,65سعدنا أعمار
P61081ناجح11,46سول اعل جینابا P61081
P61127ناجح11,38فاطمة / عبد هللا
P61058ناجح11,34إسماعیل ھارونا دیكو
P61059 ناجح11,32بیب شكرود
P61076ناجح11,17مماه القادر
P61074ناجح11,09آسیة إسماعیل آنحوي
P61070ناجح10,78سید اعمر محمود عبد البركھ
P61086ناجح10,78عبد هللا / محفوظ
P61073ناجح10,77جبریل سیدي صبار
P61061 ناجح10,03سعید سید محمد
P61072 ناجح ملحق9,93محمدو دیدي
P61062 ناجح ملحق9,87تكلي شریف حماه هللا بونا P61062 ناجح ملحق9,87تكلي شریف حماه هللا بونا
P61068ناجح ملحق9,82إسلمو سیدي بلخیر
P61080ناجح ملحق9,57خیري بیب
P60998 معید8,41محمد لمین
P61055مطرود6,38محمد محمد األمین
P61056مطرود0,00صمبا فیھ سك
P61077مطرود0,00محمد محمد الھادي بو

األعضاءالرئیس

             السنة الدراسیة: 2014-2015مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوط



القطاع التربوي
السنة األولىمصلحة التقویم والتكوین

القرارالمعدل النھائياإلسم الكاملالرقمالقسم

P71082ناجح15,13الداه المصطفى
P71085ناجح14,46سلیمان بناني
P71087ناجح13,88باقي لم بالل
P71083ناجح13,80محمد األمین الشیخ عبد هللا
P71104ناجح13,49سید باه

      النتــــــــــــائج النھـــــــــــائیـــــة

P71104ناجح13,49سید باه
P71107ناجح13,33محمد األمین الشیخ
P71097ناجح13,21مریم أحمدو سالك
P71102ناجح13,13وھب محمد محمود بوشارب
P71090ناجح13,09عالي سید محمد أنكیكم
P71109ناجح13,04الحسین محمد اسلیمان
P71096ناجح12,86محمد أعل انتیھ
P71092ناجح12,83محمد محمود محمد یحي
P71112ناجح12,82محمد األمین بوبا
P71115ناجح12,75مریم محمد فال التقي
P71098ناجح12,59المجتبى غالم P7ناجح
P71091ناجح12,54سید محمد اعمر باجد
P71094ناجح12,52عبد الرحمن عبدول میت
P71129ناجح12,31عیشة بنت محمد محمود/ ببوه
P71121ناجح12,20عیشة محمدون امبیریك
P71101ناجح12,01محمد الحسن صما بوكل
P71088ناجح11,85عمر أحمد
P71093ناجح11,79مریم بنت الطاھر ول مختار هللا
P71116ناجح11,78البتول أحمدو
P71118ناجح11,57سید الغالي بلیھ
P71119 ناجح11,33مریم إدو
P71103ناجح11,32أحمدومحمد مولود میو P71103ناجح11,32أحمدومحمد مولود میو
P71120ناجح11,26آمنة محمد أبیاي
P71117ناجح11,19نوح أبراھیم یفرا
P70755ناجح11,04أحمد فال / سیدي
P71114ناجح10,96خدیجة علیون
P71099ناجح10,84شیخنا ھمار
P71108ناجح10,53ھمادي محفوظ
P71095ناجح10,50أم الفضل محمد فال أحمد غالي
P71111ناجح10,48أعل حسین انتاه
P71113ناجح10,01بابا آبوبكر
P71106ناجح ملحق9,84زینب عبدالي بوسو P71106ناجح ملحق9,84زینب عبدالي بوسو
P71089 ناجح ملحق9,69أحمد سید محمد
P71084ناجح ملحق9,10با خالدو دمبا
P71105ناجح ملحق9,03مختار عمر كلي
P71110معید8,58محمد محمد المامي عبد السالم
P71100مطرود0,00تاري باب فرج

األعضاءالرئیس


