
مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین 2019
مدرسة تكوین المعلمین بانواكشوطالمركز :

اللجنة الوطنیة للمسابقات
لجنة التحكیم (مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین)

الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب الرقمي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 
أغسطس 2019 و 23 22، على التوالي 21

معلم  مزدوج الشعبة :

ر السريم  المیالداالسم الكاملر النداء
94607لعيواوة التراد الحسن0581

90896سیلبابيأحمد طال بیات مالك0360

92359تفرغ زینةأحمدو ابوبكرن امبیریك0399

96864ادباي اھل اكاليإدوم خیي حمزه0593

96188مكطع لحجارأسماء محمد المختار أبواء0041

90931انواذیبأمامة محمدو محمد یعقوب0480

94830امبللآمنة محمد فال النادي0030

91955امرجابحیده بونھ الطالب0549

95503مونكلابراھیم الناجي یارا0398

95894جدر المحقنابراھیم ھمر الشیخ0156

96248توجنیناحمد الداه محمد العبد0135

91977بوكياحمد محمد یھدیھ0116

95662تفرغ زینةاحمداده عبد الفتاج عبد هللا0004

90261كنكوصةاخلیھ محمد عبد هللا بالل0027

92684المیناءاخلیھن سید بوبكر0217

95466ازویراتادیو حسن ابالل0161

91953اطاراطول عمرو امحمد خطري0440

94458دار النعیماعل الشیخ ابراھیم ابراھیم الغالي0535

95860روصوالسالمھ انجاي محمد غالي مایشتي0157

91622اركیزالشیخ احمد أحمدو سالم عبد الجلیل0204

90891تجكجةالشیخ محمد المختار لحبیب0514

91015السبخةالعالیة اسلم عبدي0464

94268كیفةالفتاة المصطفى اباب0408

95417بوتلمیتالمختار السالم ھمت0046

95050المجریةالمصطفى محمد بوب0494

91383ادویرارةالمعلوم ممد فال علین0515

94133واد الناقةالنجاح ولد متالي حداد0019

95000الریاضامبارك محمد یحظیھ والد0138

91062كیفةامحیمید محمد محمد0198

93133ازویراتبیري الشیخ امبیریك0298

95153توجنینتحي السید ابنو0025

93169النعمةتمن حمود رمضان0236

94751الفوالنیةتوت سید محمود بوبیط0248

93038دبيجمیلة الدین احریمو0071

94839تفرغ زینةحفص محمد محمد فال مبیبي0400

90531بوبكر بن عامرخدیجة عبد الرحمن باباه0287

90402جونایةخدیجة محمد فاضل محمد االمین0227

90783تجكجةزینب لكور أحمد لعل0111

90845انبیكھزینب محمد عید هللا محمد االمین0311

92801جكوانوسالیمھ حنان محمد محمود الحسین0023

95550الریاضسودة محمد محمدو0547

92818تجكجةشیخن المصطفى الناجي0615
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92688لعیونعائشة سید محمد عبد اللطیف0141

92088توجنینعائشة محمد فاضل أحمدو0438

93205عرفاتعابدین سید محمد بوي0053

91233كیفةعالي محمد احمدو0497

90060مقطع لحجارعبد الرحمن الطیب العیل0209

94974مقطع لحجارعبد الرحمن علین السید0508

92695بوتلمیتعزة احمد عبد هللا0416

90108روصوعلي كباد عبد هللا0212

92295ازویراتعلیون ادوم میلود0529

91788امبللعیسى محمد سالم أحمد فال0232

92622واد الناقةعیش المختار السالم المختار السالم0171

92518ازویراتعیش المصطفى الكیطكاط0115

96196بوتلمیتعیش ھمد النجرار0081

93772فم لكلیتعیشة دیدي امبارك0011

93136بوتلمیتفاطمة احمدو احمیلي0008

95171تجكجةفاطمة اشریف اشریف0507

92159تیارتفاطمة اعلي أحمد0305

93366عرفاتفاطمة السالمھ أحمد امرابط مكھ0511

90140لعیونفاطمة بوأي اعل0307

91583دار النعیمفاطمة محمد الفتى منیره0496

94021الریاضفاطمة محمد سالم شدو0043

96292تیارتفاطمة محمد عبد الحي احود0352

93789اكجوجتفاطمة محمد عبد القادر محمد الطاھر0292

91887اكجوجتفاطمة محمد یحي امیس0502

92557حاسي شكارفدیي موسى سیري0485

95525تجكجةاللھ لكور احمد لعل0112

91403لبحیرمحمد اكار السالم0394

95157توجنینمحمد االمین الحاج غالي0272

91860الریاضمحمد االمین محمد محمود الداھیة0415

96206السدودمحمد بالل بالل0047

93048بوتلمیتمحمد سالم ابراھیم الدد0401

91451توجنینمحمد عبد القادر عبد هللا أبت0060

92093افدیركمحمد كابر المختار باله0580

95563صنكرافةمحمد لمام محمد عالي عیسى0146

95763توجنینمحمد محمد لمین احمد فال0045

94094ادویرارةمحمد محمود المصطفى سید أحمد0490

92351المجریةمحمد محمود امبارك المالح0613

96969روصومحمدن السالم لكویري0325

95206آولیكاتمحمدو محمدن عبدو0145

97048روصومحمود ابراھیم بیھ ازید0259

91273لكصرمریم أحمد عابدین0127

90956روصومریم ابراھیم بیھ ازید0260

95463كرومریم اشریف الولي0329

92597روصومریم المختار سیدي سیدي الفالي0369

92216أالكمریم المصطفى البال0250

90351أبوظبيمریم محمد احمد الشیباني0068

94007عرفاتمریم محمد عبد الرحمن احمیده0312

93242انواذیبمریم محمدن خالونا0375

91416روصومریم نفیسھ محمد أحمدو0300

94680انواذیبمكحل كابر العیمش0457

94296تفرغ زینةمنایة سید الداھي0128

96792مقطع لحجارمنى السالم اطفیل0363

95492انالمیمونة القطب اكاه0575

96512مقطع لحجارمیمونة محمد عبد هللا طالبن0545

91615واد الناقةمیمونة محمد یحظیھ بیتاه0384

90737عرفاتنوره حسن نافع0119
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93282اكجوجتھند محمد عبد القادر محمد سیدین0072

92223كومبي صالحیرب المحفوظ سید محمود0346

األعضاءالرئیس

100المجموع

Page 3 of 3 16/08/2019 20:02:13


