
مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین 2019-2018

لعیونالمركز :
الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب األبجدي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 

دجمبر 2018 و 28 27، على التوالي 26

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

معلم عربي الشعبة :

العالمةم  المیالدت المیالداالسم الكاملر النداء
تیمزیناللولھ شیخن المختار0084 1996

كیفھأحمد امبارك امبارك0477 1985

الطینطانأحمد جدو محمد أحمد بابو0232 1989

تفرغ زینھأحمد سالم المختار عالم0923 1989

العیونأمنة محمد محمد عبد هللا1029 1995

العیونأوه أحمد أحمد ویس0717 1994

والتھابالل امبارك أحمد0613 1987

حاسي اھل أحمد بشنھاحمد سید محمود أحمد1017 1993

العیونازوینھ  أحمد  احمد0113 1989

بنعماناعمر بي بوسنھ0637 1994

العیوناالمام الشیخ سیھ0607 1994

اعوینات الطلالحاجھ ابراھیم محمد الصغیر0636 1995

النعمھالحسن الخاطر سید محم0120 1993

اكجرتالزینھ سیدي باب0565 1986

النعمھالسالك لقظف مبارك0412 1995

كروالسالكھ لبات الیزید1022 1986

اكجرتالسالكھ محمدو الطلحاوي1224 1992

تیمزینالشیخ المھدي ادوم الجید1358 1991

العیونالطاھرة اعمر لولید0320 1996

تجكجھالعالیة باب محمد جد0184 1997

حاسي اھل احمد بشنھالمصلح محمد المختار الحضرامي1359 1996

العیونالمكبولھ حمادي الشح0461 1987

العیونامانھ سید محمد احمد0335 1986

ام لحیاظحمادي عابدین فنفان0838 1998

حاسي اھل أحمد بشنھحیاتي الحسن اعل ولد أعمر0427 1989

انصفنيخدیجة إسلم أحمد باب0009 1995

تفرغ زینھخدیجة ادوم سید محمد0114 1995

بدرخدیجة الشریف أحمد شیرف1026 1993

العیونخدیجة سید احمد داده0155 1993

انصفنيخدیجة معط موالن0231 1986

كوبنيداه محمد محمد أحمد0407 1993

حاسي اھل احمد بشنرقیھ محمد المختار خطري0953 1991

ادویرارهزینب ابراھیم الطیب1205 1993

ادویرارهزینب الب اریف ھاشم0080 1997

العیونزینب الشیخ محمد االمین حم0349 1987

ام لحیاظزینب باد أحمد لبیظ1186 1996

اكجرتزیھ محمد اسویدي0299 1991

كوبنيعبد هللا أحمد البناني1030 1996

عرفاتعبد هللا محمذن محمدو0765 1996

تامشكطعیشة محمد یسلم موالي الحسن0952 1996

اكجرتفاده الناجي افظیل0951 1994

كوبنيفاطم أحمدو عبد هللا محم0764 1998

العیونفاطم یباه حمادي0229 1996

العیونفاطمة اباه أحمد جدو0926 1989
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حاسي امھاديفاطمة اندید امیم0076 1993

كوبنيفاطمة بو ھدي أشدو0436 1982

تجكجھفاطمة لكور أحمد لعل0786 1993

أغورطاللھ أحمد محمد السالك0383 1995

اعوینات الطلاللھ محمد المختار محمد اعلي0830 1994

الطینطانلمام شیخنا اعمر جوده0337 1992

تجكجھلیلي محمد محمود اعبید هللا0288 1989

العیونماسبكوه سیداتي موالي عبد هللا0143 1989

روصومحمد ابوبكرن احمد0202 1994

كرومحمد االمین احمودي اھالتي0432 1990

بنكومحمد االمین الھیبھ محمد عبد الدائم1252 1996

تجكجھمحمد سید أحمد بوبھ0067 1983

كیفھمحمد مكحل أحمد لعبید0420 1990

العیونمحمد یحي أحمدو الكوري0406 1994

العیونمریم المصلح اسوید0023 1985

اعونات ازبلممد باب أحمد ابیبكر0350 1985

العیونمناي ابوه محمد ناجم0424 1996

كوبنيمنایھ الشیخ محمد االمین الیو0639 1995

الحاسيمنھ یب جدو0929 1994

اكجرتمني محمد اسوید0300 1990

اكجرتمنین بكار عبدي0839 1986

العیونمنین محمد االمام اعمر جوده0226 1991

لغلیكمنینھ حمادي جبریل0589 1994

المذرذرهمیمونھ أحمد ببكر0640 1995

العیوننزیھ التراد سیدي محمد0447 1994

حاسي عبد هللانسیبھ محمد االمین فال0605 1997

كوبنيیب امانتو هللا ابوبك0928 1994

فم لكلیتھیبھ مكحلھ سمبیر0214 1992

األعضاءالرئیس

72المجموع
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مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین 2019-2018

كیھیديالمركز :
الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب األبجدي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 

دجمبر 2018 و 28 27، على التوالي 26

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

معلم عربي الشعبة :

العالمةم  المیالدت المیالداالسم الكاملر النداء
كیفھإبراھیم الداه بیب0844 1986

مقطع لحجاراحمد عبد الرحمن العیل0190 1989

بوتلمیتاحمد مولود محمد یسلم احمد مولود0361 1993

لعویناتادوم المصطفى الطالب النافع0489 1993

اركیزالخلیفھ احمدو سالم حمدى0505 2000

برینھالزھره محمد سالم معاویھ0751 1990

تجكجةالسالك احمد احمد1005 1996

مكطع لحجارالسالمھ اسلم محمد بابو0680 1995

مكطع لحجارالسالمھ محمد محفوظ احمد ابراھیم0925 1999

مكطع لحجارالسیخ احمد المختار سید احمد1056 1994

مكطع لحجارالشامخھ اسلم الكدیري0615 1988

بوتلمیتالشیخ احمد اواھو0865 1996

ارظیظیعالشیخ العالم افاه العید0121 1994

مكطع لحجارالطیب محمد االمین سید الشیخ0427 1996

االكالعالم محمدى اسویدي0830 1984

بطحت میتالقاسم ابوه اعل ولد یالي0557 1982

تفرغ زینھالمامیة محمد االمجد اب0687 1993

اغشوركیتالمكبولھ احمدناه اوداع0945 1992

بوتلمیتام سلمة یحي والي0183 1998

مكطع لحجارام كلثوم محمد احمد رمظان0440 1987

برینھامة محمدو الداه0855 1994

مكطع لحجارامنة موسى محمد السالم1095 1983

كیھیديتسلم سداتي السالم0119 1988

بوتلمیتتوتو سید احمد محمدو0435 2000

المجریةخادیجة اسلم سید عبد هللا0656 1990

مكطع لحجارخدیجة محمد السید0381 1999

االكدادة محمد فال محم صالح0312 1992

جیكنيرقیة محمد محمود سیدي محمزد0221 1985

بوتلیمیتزلیخھ احمدو ذو النورین0021 1995

مكطع لحجارزینب الداه الحرطاني0222 1992

تفرغ زینھزینب الداه الداه0728 1997

باركیولزینب الشیخ التراد احمد المختار0589 1986

مكطع لحجارزینب محمد احمد رمظان0439 1996

دیونابھزینب محمد محمود صدفي1049 1985

برینھزینب محمدو الداه0852 1997

لحصیرهزینب مكحل محمود0165 1989

برینھسعاد عبدو بدوه0507 1992

سیلیبابيسعد بوه محمد بوب1069 1994

اركیزسمى سید احمد سمى0747 1995

مكطع لحجارسیدى المختار اشفاق0856 1997

لكصیبھصفیھ یعقوب احمد باب الحسن1045 1997

المیناءطھ اسلم اعل لعبید0916 1995

االكعبد الباقي لبات فات0831 1984

االكعیشة محمد المین فال0723 1999
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بوتلمیتعیشة یحي خو0801 1989

مكطع لحجارفاطمة اعباد عبدي0562 1996

االكفاطمة الزھراء محمد المین فال0725 1997

االكفاطمة الھادي المین فال0724 1995

االكفاطمة كوره اشریف0832 1994

مكطع لحجارفاطمة محمد االمین محمد اعمر1001 1983

واد امورفاطمة محمد الراظي اعمر0287 1990

بوبكر بن عامرفاطمة محمد السالك0164 1996

كیفھفاطمة محمد الطیب0177 1985

المیناءفاطمة محمد جدو0933 1992

توجنینفاطمة محمد عبد هللا محمد ماء العینین0616 1993

بوبكر بن عامرفاطمة محمدي الطالب احماد0454 1991

اركیزفتاتھ احمدو سالم حمدى0506 1994

سیلیبابيفوتیھ كابر سك0890 1988

المیناءكریمھ محمد فاضل ماء العینین0608 1985

شكارمحجوبھ سید سید ولد إبراھیم0812 1990

السدودمحمد احمد محمد عبد هللا الدف0934 1986

تفرغ زینھمحمد عبد الرحمن محمد عبد هللا احمد0730 1985

ولد ینجمحمد محمد االمین ابراھیم الخلیل0958 1992

بوتلمیتمحمذن عبدو احمد محمد0949 1992

المیناءمحمذن فال سیدي محمد لبات0508 1993

انواذیبمریم محمد عبد هللا محمد امبارك0931 1984

برینھمریم محمدن السالم الدابده0854 1994

اتفوند سیفھملھانھ امھادي احیمد0835 1991

برینھمما محمد سالم معاویھ0750 1993

بوتلمیتمنایھ سید احمد محمدو0434 1990

بوتلمیتمیمونھ سید محمد الشیخ المصطف0767 1995

االكیوسف سید اعل الناوى0175 1987

األعضاءالرئیس

72المجموع
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مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین 2019-2018

اكجوجتالمركز :
الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب األبجدي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 

دجمبر 2018 و 28 27، على التوالي 26

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

معلم عربي الشعبة :

العالمةم  المیالدت المیالداالسم الكاملر النداء
الطوازإبراھیم السعد صمب العید0088 1993

المذرنرهأبو بكر أحمد یحیى0520 1997

توجنینأحمد سالم محمد األمین0652 1993

كیفھأحمد سید محمد سید المختار0564 1992

وادانأحمد ولد محمد سالم0645 1987

المذرذرهأحمد ولد محمدن ألمین لبن0860 1985

تیارتأسماء احمد اب0272 1982

كروأم الخیر سید محمد لفظیل0494 1996

تیارتأم الفضل محمد سالم اعباد0563 1990

ازویراتأم كلثوم محمد أحمد درجھ0562 1986

انواذیبوآمي أحمد التیجاني0789 1990

التنسیقاحمد محمد اسویدي0358 1995

اطاراحمد محمد األمین0056 1986

اكجوجتاصفیلھ محمد الكوري0274 1994

كیفةاكبرو محفوظ عابدین0242 1994

توجنینالزھراء محمد عبد هللا0164 1991

مكطع لحجارالشیخ إبراھیم السالم اكبد0587 1996

روصوالشیخ الباب محمد محمود الدد0627 1992

برینھالشیخ ولد محمد0771 1992

توجنینالعالیة سید محمد محمد0851 2000

النعمةالكالعي ابھاه الكالعي0406 1988

المذرذرهالمختار السالم حادن االحمدي0287 1986

التاكاللتالمختار محمدفال یحي0259 1989

الواحاتالنعمھ محمد افل0249 1993

المیناءام الخیر انجاكھ لیلوه0035 1982

وادالناقةام كلثوم محمدعبدهللا0036 1994

توجنینبنت وھب الراجل أحمد سالم0630 1986

بوتلمیتجوریة یب جدو0030 1986

بوتلمیتجویریة ھارون أحمد صالح0518 1983

التنسیقحمید سالم لعبید0283 1994

ازویراتختار سید أحمد جدو0722 1987

برینھخدیجة محمد عبد هللا اكاه0734 1995

بوتلمیترملھ الحسن سیسى0566 1990

الواحاتزینب احمد سیدالمین0064 1996

المذرذرهسید المختار بابا صالحي0866 1991

واد الناقةسیداحمد احمد سالم0209 1989

تیارتصفیة محمد سید0408 1994

انبیكھعالي بوشكیك أحمد عبد0746 1995

حاس الطینعبد الرحمن احمدناه سید عبدهللا0414 1994

ازویراتعبد القادربالل محمود0027 1986

اكجوجتعبد هللا اغظفنا أفلواط0825 1984

توجنینعبد هللا البشیر محمدن0255 1990

اركیزعبد هللا محمد عالي عبد هللا0835 1990

مقامھعمار شامخ0597 1982
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بوتلمیتعیشة بالل طیفور0083 1997

اكجوجتعیشة محمد عبد الحمن0396 1991

واد الناقةعیشة محمدن تفاك0158 1999

واد الناقةعیشني المختار عبدي0577 1986

العیونفاطمة الشیخ أحمد سید ولد الحسن0561 1995

توجنینفاطمة ناجم محمد ناجم0481 1986

أطارفاطمھ محمد ابیھ0517 1985

أالكفایزه الشیخ التجاني0753 1995

بوتلمیتفلطمة بنت الخلیفھ0661 1993

ازویراتالراباس أحمد0755 1989

المیناءاللھ عیش الشیخ بالل0402 1986

تفرغ زینھلبحر المختار أمو0519 1987

واد الناقةلمنیھ محمد عبد الرحمن0037 1993

اكجوجتلیلى احمد سالم0029 2000

اكجوجتمام جاریة آداما افال0477 1987

تفرغ زینھمحجوبھ محمد عبد الرحمن احمیدي0710 1993

تیارتمحمد أحمد ولد المختار0723 1989

أالكمحمد األمین سید احمدباب0524 1991

أطارمحمد جالل المجتبى0787 1987

المذرذرهمحمد فال محمد عبد هللا0267 1991

اولیكاتمحمدو الدین احمیاده0246 1994

اطارمریم الداھي عدید0093 1984

مكطع لحجارمریم المعلوم أحمد زروق0311 1991

برینةمنى محمد سیدالمین0193 1998

عرفاتمنى محمد فال0034 1989

توجنینمیمونة محمد حمینا0111 1996

ازویراتمیمونة محمدو یالھي0195 1990

تفرغ زینھھند محمد عالي التاه0338 1993

األعضاءالرئیس

72المجموع
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مسابقة دخول مدارس تكوین المعلمین 2019-2018

انواكشوطالمركز :
الئحة المؤھلین  للنجاح حسب الترتیب األبجدي أیام المقابلة  الشفھیة االربعاء ،الخمیس و الجمعة 

دجمبر 2018 و 28 27، على التوالي 26

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

معلم عربي الشعبة :

العالمةم  المیالدت المیالداالسم الكاملر النداء
توجنینأبي محمد محمود1746 1996

تنغدجإطول عمرو محمذن حبیب هللا3187 1986

تیارتأم  كلثوم محمد االمین متالي2747 1993

توجنینأم البنینھ محمد حرمھ3855 1998

اولیكاتأم الفضلي حامد صالحي2803 1998

توجنینأم الفضلي محمدن ابیكر3663 1992

توجنینأمداجھ محمد االمین حمودي2738 1983

توجنینآمنة احمد باب التمتام2748 1996

المیناءآمنة محمد یحیب بابي1758 1992

تنغدجاحمد حبیب هللا ابات4154 1983

التاكاللتاحمد سالم المصطفى اجبنان1341 1984

التاكاللتاحمد عبد هللا العادل2454 1992

واد الناقةاحمد محمد االمین عبد الحي2218 1989

اطاراحمد محمد عبد القادر انتھاه3537 1996

مكطع لحجاراسماء الشیخ ابي3534 1994

تجكجةاعلي الشیخ عبد هللا اعلي1134 1991

المملكھ العربیة السعودیةالبشیر محمد كابر محمد االمین3208 1986

برینھالتجانیة عبدو بالل3450 1985

تفرغ زینھالحسن حیدرا محمد االمین المجتبى4378 1988

ازكلم التیابالحسن موسى یوسف1408 1992

السبخةالدي محمد االمین بي2984 1983

وادانالذھب محمد سالم اعل سالم3128 1989

الریاضالشفاء محمدن المھدي4046 1987

تفرغ زینھالشیخ المشري عبدو محمد الحنفي3061 1986

عرفاتالشیخ محمد الیدالي4179 1986

عین فربھالطالب جدو الفوكاني لمرابط2681 1992

توجنینالمامیة سیدي محمد سیدین1990 2000

تكندالمختار شیخ محمدو حمدي0074 1993

مالالھاشمي یعقوب الوالتي1625 1994

بوتلمیتام المومنین احمد محمود بلیھ1053 1999

واد الناقةبت محمد یحي محمد لقمان1283 1989

السبخةبداده محمد بالل3233 1992

المیناءبداه ابراھیم جاكیتى0095 1984

اطاربالل مولود امبارك4294 1982

صنكرافھجاریة محمد محمود حمید1637 2000

روصوجلیت الشیخ خالد0524 1996

بوتلمیتخدیجة ابو بكر محمد مختار3410 1992

السبخةخدیجة الشیخ حمد0025 1997

الغایرةخدیجة یحفظ احمیدي1173 1997

برینھداي محمد یحي برھام3276 1991

لكصرربابھ احمد محمدن احمد0212 1986

امبللزین العابدین محمدو أبني1192 1991

لحریجاتسلیمان جعفر جعفر4225 1983

السبخةصفیة عبد هللا داده2664 1987
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برینھصفیة محمد المختار اخلیل0506 1995

تفرغ زینھصفیة محمد حمادي2663 1991

كرمسینعبد هللا بابانا افید2226 1983

لكصیبھعبد هللا محمد محمود افیل1609 1994

اركیزعبد هللا محمد ن اللي1904 1992

اكوینیتعبد هللا محمدي احمد البي3429 1996

بوتلمیتعبد الودود ابراھیم عبد الودود3112 2001

تفرغ زینھعزیزه الحسن عبد الدایم2284 1984

توجنینعلي محمد سیدي ولد احمد0527 1994

توجنینعلي محمد عبد هللا النین1404 1997

توجنینعمر المصطفى محمد الطالب3436 1989

برینھعیشة عبد هللا محمد المختار3873 1992

لكصرعیشة محمدن حبیب هللا1049 1989

تامشكطعیشة موالي الحسن موالي ھاشم2901 1990

تجكجھغالیة شیخنا السخاوي3110 1989

الطینطانغالیة محمد معاویة3199 1986

برینھفاطمة  محمد عبد الرحمن محم3930 1994

المملكھ العربیة السعودیةفاطمة ابراھیم محمد مولود اشفاغ2859 1994

بوتلمیتفاطمة احمد خیار الفاسي3265 1988

تیارتفاطمة عبد الرحمن خونھ4080 1985

واد الناقةفاطمة فال محمد عبد هللا الدن0361 1990

بوتلمیتفاطمة محمد العید اتشقني3139 1996

اركیزفاطمة محمد سید عبد هللا3006 1997

الطیطانفاطمة محمد محمد عبد هللا1934 1992

اركیزفایزه احمد ابا3826 1989

المذرذرةفرحھ محمدن الكوري2450 1992

بوتلمیتاللھ محمد االمین حبلل2842 1995

تیارتلبراز  عبد هللا الداده0372 1987

كرولیمھ محمد عبد المالك3264 1984

تفرغ زینھمامھ سالم امبارك0151 1987

واد الناقھمحجوبھ سعد بوه عبدي3584 1989

بوتلمیتمحمد احمد الشیخ سیدیا4032 1998

توجنینمحمد اسماعیل لمام الصف2217 1994

صنكرافھمحمد االمام احمد بوبني2491 1994

اولیكاتمحمد الحسن احمدو2571 1994

روصومحمد الحسن محمد االمجد محمد یحظیھ3255 1989

المیناءمحمد الحسن محمد سالم لبات3129 1988

انبیكھمحمد الشیخ محمد یحي احمد2370 1991

بكلمحمد المصطفى سیدي عبدي2966 1988

م لحجارمحمد حبیب هللا احمد حبیب بیالھي1119 1987

العریةمحمد عالي سید محمد الحسین2723 1994

المذرذرةمحمد عالي محمدن الكوري2451 1994

المذرذرةمحمد محمد عبد مماه3825 1987

بوتلمیتمحمد محمود محمدن السالم2074 1993

الصفامحمد محمود یب اعبیدي1922 1991

مكطع لحجارمحمد ھارون یحظیھ المصطفى3621 1995

النباغیةمحمد یحي بباه احمد عالم3995 1997

ول بیرممحمدن احمد اجیھ0999 1994

كرمسینمحمدن بنشاه الحنبلي1001 1983

المیناءمدیحھ محمد احمد دولھ0030 1987

برینھمریم الشیخ خالد3284 1993

انواذیبمریم الناجي صلي3198 1994

انواذیبمریم سید محمد اعلي ولد احبیب1869 1995

المذرذرةمریم محمد احمد1124 1998

المیناءمریم محمد سالم النابغھ2642 1986

توجنینمریم محمد عبد هللا الھكاري الیعقوبي0755 2000

Page 8 of 9 19/12/2018 18:39:59



اكجوجتمریم محمد محمود محمدو0454 1988

اركیزمعاویة التاه محمد االمین1902 1993

الطیطانمفلح اطول عمرو القاضي1583 1995

السنغالمیمونھ احمد جلو0941 1993

افدیركمین مامین الشیخ سعد بوه0371 1984

ازویراتنبغوھا سید محمد محمد صالح1715 1995

بوتلمیتنسیبھ محمدو محمدو0395 1997

برینھنفیسھ الشیخ ابراھیم السالك1741 1996

األعضاءالرئیس

108المجموع
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