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مدرسة تكوین المعلمین بلعیونالمركز :
الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب األبجدي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 
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اللجنة الوطنیة للمسابقات
لجنة التحكیم (مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین)

معلم عربي الشعبة :

ر السريم  المیالداالسم الكاملر النداء
97274والتھأب عال اما اعل لحبیب0676

97283تمبدغھأبي اشریف المختار سید عبد الرحمن1464

97288اعوینات الطلأحمد أحمد طالب اخلیفھ0051

97299انصفنيأحمد جدو محمد التراد جدو0380

97312مكطع لحجارأحمد محمد السید1285

97318ادویرارهأحمد مولود ابالل0187

97326لعیونأسالمھ السالك امعیتیك0182

97346الدفعھأم الفضل سید لمین المحجوب0801

97368النعمھآمنة الملقب دیم محمد حمادي0490

97401مكطع لحجارابراھیم إسلم سیدي ولد حمود0666

97416العیونابي سیداتي موالي عبد هللا0045

97422لعیوناحمد ادوم اباب0548

97476العیوناعلي فال الدد میمون0710

97480بنعمانافیطمات محمد محمد0105

97513انصفنيالخاطره اشریف أحمد سید المین0471

97519كیفھالداه اعل العید0164

97524لعیونالدسري بیبو صمبو0181

97525بنعمانالذھب الدد الطالب صالح0696

97528لغلیكالرابیھ عالي سید یحي0702

97531الصفاالزھر مسعود محمد امبیریك0384

97545كروالسالكھ لبات الیزید0546

97554تیمزینالسلطانھ الطالب لحبوس0453

97562مكطع لحجارالشیخ أحمد ازھیو0202

97563الصفاالشیخ أحمد اسقیر میسارة0855

97569واد الناقةالشیخ البو اباه1153

97615بنعمانالعزه الشیخ ملعینین بون0038

97618ازویراتالغالیھ الشیخ أحمد باب0116

97629كنكوصھالقاسم محمد الحیمر1137

97642النعمھالمختار إطول عمر أحمد داد1341

97652انوامرالمشتبي السامور المین0690

97664اكجرتالناجیھ زیدان اعمر طالب0459

97666عرفاتالناصره المصطفى ون0628

97672الفالنیةالنعمھ محمد المھدي خي0106

97674لعیونالنمھ العلمي احمد بوبھ0411

97683الحاسيالنیتھ محمد المحمود احیمد0749

97725الصفاامكملة غالم بلخیر0493

97731العیونامنة الفضل موالي عبد هللا0420

97735حاسي أھل أحمد بشنةامنة سیدن عمار محمد لحمد0179

97737اعوینات الطلامنة محمد محمد ناجم0422

97758العیونانیام الزین الطلبھ0089

97780حاسي أھل أحمد بشنةبركھا التقي الشیخ محمد فاضل0058

97788العیونبمب محمد أحمید0999

97789حاسي أھل أحمد بشنةبمبي اعل امبارك فاطم0227

97794لعیونبوبكر محمد عالیون0180
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97816حاسي أھل أحمد بشنةتحیھ الشیخ محمد لحمد0178

97822العیونتربھ احمدو الصوفي0391

97833حاسي اھل احمد بشنھتوت أحمدو أحمد مولود1030

97847لعیونتوت بونھ تلمود0627

97850الحاسيتوت صالح الطلحاوي0077

97855العیونتوت محمدي اعل1471

97863العیونجدو القطب محمد الحضرامي0832

97885أم لحیاظحفصھ الشیخ أعمر1156

97886اكجرتحلیمھ القطب فضیل0537

97889العیونحمادي باب  اعل بن اعمر0745

97900حاسي أھل أحمد بشنةحیاتي الحسن اعل ولد أعمر0747

97914المیناءخالد محمد االمین خطاري0863

97917تنحمادخدجة سید عبد هللا أن0190

97925بدرخدیجة الشریف احمد شیرف0006

97927العیونخدیجة المختار محمد العبد0111

97937تنحمادخدیجة محمد األمین محمد األمین0001

97949حاسي أھل أحمد بشنةخیت عمار ابراھیم ولد خیري0095

97950اكجرتخیت محمد الشیخ امبارك0117

97957كوبنيدیجھ شیخنا محمد االمین0389

97959العیوندیجھ موالي الشریف ھاشم0382

97960الصفادیدي سرق بلخیر0890

97965تفرغ زینھرقیھ سیدي اعبید البركھ0183

97966حاسي أھل أحمد بشنةرقیھ قلي عبدي0090

97975كیفھزینب أبیھ سید المختار0166

97977العیونزینب احمدو شیرف0028

97978العیونزینب اعل بانجوكو0281

97979ادویرارهزینب الب اشریف ھاشم0110

97982العیونزینب الحسن الطیب0502

97996الطینطانزینب سید عبد هللا المھدي0806

98004التنسیقزینب عبد هللا اشراكھ0354

98009تمبدغھزینب محمد االمین السعید0968

98011كوبنيزینب محمد االمین یب0313

98020كرمسینزینب محمدن اسلیمان0188

98036أم لحیاظسعید یب التار0003

98059واد آمورسید احمد یحي المجتبى0201

98086انصفنيسیدي ابراھیم محمدو اعبیدي العمار0279

98093العیونسیدي ببكر محمد الطالب ابراھیم0689

98105الطینطانسیدي محمد عبد هللا احمد سالم0127

98106العیونسیدي محمد كواد أحمل بوب0670

98110العیونسیدي محمد محمد محمد لمین0067

98151كامورعائشة محمد محمود باب0786

98165العیونعبد الرحمن سید محمد عبد هللا0941

98166دار النعیمعبد الرحمن محمد محمود لال0300

98171الصفاعبد هللا أبوبكرن أ مبنك0491

98186النعمھعثمان إسلم سید أحمد1095

98199طرابلسعزیزه امحمدي سیدي محمود0431

98209تیارتعیداه محمد األمین الخرشي0225

98214انصفنيعیشة الشیخ محمد االمین أحمد مولود0324

98226صنكرافھعیشة محمد سید عبدهللا0864

98229ادویرارهعیشة محمد محمود جدام0449

98238العیونغالیھ البو بي0080

98243العیونفائزه أحمد  صمب0708

98346تیشیتفاطمة محمود محمد االمین0538

98360تمبدغھفطمة محمد االمین یب السعید0969

98375الفالنیھكرتومھ شیخنا ابروك0477

98382حاسي اھل احمد بشنھكوریھ محمد لمین الفضل0412
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98389تنحمادالل محمد محمود باباه0524

98391اكجرتاللة دحمان عبد ربھ0065

98395العیوناللھ شیخنا سیدي بوبكر0084

98401باسكنولبنیھ سید محمد دحانھ0318

98458أمرجمحمد أحمد الطالب أحمدن هللا1407

98469النعمھمحمد ابراھیم أحمد1018

98475بوتلمیتمحمد احمد محمد السالم الشیخ محمد عبد الرحمن0915

98477كیفھمحمد اعمر الشیخ0754

98483العیونمحمد األمین المصطفى أحمد شیخ1334

98489انصفنيمحمد االمین أحمدو باھیم0388

98495العیونمحمد االمین سید أحمد فال أجوب1000

98497العیونمحمد االمین سید محمد اشریف ھاشم0421

98501كیفھمحمد االمین عمارو بوشیبھ0547

98503تجكجھمحمد الحاج عمار بوب0828

98505اغلیك اھل بيمحمد السالك ابیب0450

98519كوبنيمحمد الولي الھادي0413

98566العیونمحمد عبد هللا ھاشم اسویدي1164

98569النعمھمحمد فاضل الشیخ محمد فاضل0479

98650السدودمریم أحمد جدو سید ولد ألمین1293

98657حاسي أھل أحمد بشنةمریم ابي سید لمام0094

98702الطینطانمریم محمد خیار1157

98713العیونمسعد الحسن الحر0184

98734لعیونمنایھ إفكو محمود0009

98760أمرجموالي ختار عبد هللا1238

98766التنسیقموالي موالي البشیر0830

98769العیونمیجھ محمد االمین رمظان0302

98773اكجرتمیمونھ محمد اجید0283

98786الریاضنجاح الشیخ بتار الھادي0276

98798كیفھھدى الفضل العباس0560

98803تفرغ زینھھند ببھا سیدن0115

98808تمبدغھوھبھ أحمدو بوب اشریف0393

98822الصفایسلم محمد امبیریك0557

األعضاءالرئیس

132المجموع
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