
ة ة الع الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
اسكنو 01/07/1990 3890136016 ام  احمد ع محمد اطول أ 0955 1

غ زنه تف 06/10/1993 1347202058 ل فاطمة محمد محمود مل 1068 2
العيون 20/01/1997 4147104924 د أحمد العالم األمينه محمد س 0412 3
الدفعه 08/12/1995 2248738003 المصط محمد محمود ادفه 0287 4
جرت أ 31/12/1985 9269777550 ي الن الشيخ خ 0120 5
رات ازو 20/12/1989 7331569431 محمد الفضل الصا  0665 6

والته 05/12/2001 7853515470 د الله ابهاه عال اند 1342 7
الواحات 03/03/1991 8115582019 د محمد الفزاز د احمد س س 0338 8

العيون 31/12/1986 9403895958 دي د أحمدفال س س 0899 9
بنعمان 31/12/1989 5147066866 اما الحسن عمار 0375 10
العيون 15/06/1998 2871707990 اه الدد محمد ت 0012 11
العيون 02/07/1997 3921049819 د أحمد داده فاطمة س 0144 12

تامشكط 13/02/1993 1341665492 كر سلم ا ه  تح 1170 13
الطينطان 15/05/1998 1633451871 دة حام ح  ف 0170 14
اظ ام لح 05/12/1997 9734477390 له دي محمد  س 0876 15

فه ك 26/06/2001 5250923117 ب محمد محمد الشيخ ز 0224 16
فه ك 31/12/1990 7640229445 محمد محفوظ أحمد 1167 17

كنكوصه 01/02/1996 2045608654 كر عثمان ابو المعا ب 0184 18
ت آ 15/12/1992 4003983267 د ت محمد ارا ل ام 1353 19
انصف  31/12/1985 2474934049 د هللا اب لقظف ع 0081 20
العيون 05/07/1990 4615704067 محمد محمود محمد اعل محمود 0009 21

فه ك 31/12/1986 8273480365 دن الحس محمد الهادي س 0870 22
العيون 04/03/1996 2471455532 قوها اطول عمر اتفاق ن 0494 23

دغه تم 11/09/1989 9300365821 اب مينحن د  ميج س 1122 24
انصف  01/12/1994 3866294871 بون الفضل الصا  0667 25

كنكوصه 01/02/1994 0607714216 فه اعل محمد االم الخل 0796 26
جرت ا 31/12/1986 8859954781 دي ار ع من  0215 27
لعيون 31/12/1989 9803074917 د أب د أب س م س م 0874 28

ت ش ت 25/10/1996 2846991711 ش محمدو  احمد امنا ع 1052 29
العيون 18/10/1999 4800490716 إطول عمرو أ الطالب محمد 0851 30

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

العيون ن المعلم  اوال :  مدرسة تك

اللجنة الوطنية للمسابقات

2021للتكوين في مدارس تكوين المعلمين  وحدة  800مسابقة اكتتاب 

محضر المداوالت 

في يوم االثنين السابع من يونيو سنة إحدى وعشرين و ألفين، الساعة العاشرة صباحا اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة في مباني 
ابقة مدرسة تكوين المعلمين في نواكشوط، و بعد معاينة نتائج التدقيق والمقابلة الشخصية صادقت اللجنة على النتائج النهائية للمس

:   كما هو مبين في الجداول التالية

الصفحة 1 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة س ة الفر الشع

الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
و انجا 20/03/1996 6987490255 م مو فال ابراه 0037 1
ا  ل س 11/12/1993 7162438776 دوالي ممدو ك ع 0017 2
ولد ينج 20/12/1995 8493293908 ا مان كول سل 0034 3
السدود 30/12/1990 6444154940 د أحمد القطب محمد س 0025 4

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

ة المزدوجة الشع

الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
التاشوط 22/01/1992 0272444105 الل ات ا مالك ب 0187 1
تامشكط 25/12/1999 1697577019 المفرد مالي اعم  0216 2

فه ك 20/12/1993 1981587102 م دي محمد حد محمد س 0126 3
الصفا 01/12/1994 0990768865 وري الل ال لخذيرة أحمد  0109 4

تامشكط 15/07/1995 2545903032 السالك فال محمد سالم 0123 5
نات الطل اع 31/12/1994 9128643035 ل د الجل شم اعمر سالم ع 0088 6

عرفات 01/12/2000 0379942987 فه حمادي هند الخل 0028 7
تولل 17/10/1985 2115190052 ما جنك صادا ابراه 0029 8

ارت ت 21/10/1993 1730440522 الل د  م س ابراه 0032 9
فة ك 03/04/1999 4469333783 الل محمد احمد اسحاب  0083 10
روق 31/12/1995 4106588509 دي ه اس محمد األم ب 0012 11

النعمه 23/04/1993 4446523651 ل د الجل د ع ح فاطمة ا 0087 12
بنعمان 28/12/1998 0552380469 دي اجدي ة س السال 0157 13

تامشكط 02/10/2000 1774641773 امنة محمد عا بولمساك 0176 14

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

الصفحة 2 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة ة الع الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
فة  ك 03/12/1997 4739703823 د  ه هللا اسلم اعل لعب نا 0148 1

التاشوط 31/12/1989 4043640941 دي مولود محمود السالك س 0757 2
غ زنه تف 30/12/1989 9645026318 دوم محمد سالم لومده ا 0575 3

علب ادرس 14/11/1988 9887879689 احمد محمودي المختار السالم 0248 4
مكطع لحجار 01/01/1999 3404019546 مونة احمد محمد الحسن م 0513 5

توجن  13/12/1999 2487359652 ع محمدن حمدي 0449 6
نه ب 21/12/1995 1046021617 ل محمد غالم فاطمة الخل 0491 7

ت بوتلم 05/09/1996 7416147417 داحمد  محمدو محمد س 0486 8
واد امور 02/07/1992 3074968483 ش د محمد ا ى س 0750 9

اللت التا 31/01/1997 4476433892 المكبولة احمجو اندكسعد  0077 10
االك  29/12/2000 4448549302 جة محمد فال محمد صالح  خد 0132 11

التقاده 08/12/1998 6900484941 دي السالم فال مرب س 0290 12
لل أم 14/08/1987 8562604191 د أم  دي ب س 0577 13

مكطع لحجار 31/12/1986 6816632030 د ب محمد الس الط 0936 14
ارت  ت 25/09/1988 7303898047 ذو النةرن محمد االم احمدو المختار  0094 14

س(سنغال) ت 11/12/1993 9621479277 أحمد محمد فاضل محمد ت هللا 0576 15
مكطع لحجار 10/12/1998 8173357547 ل  هدى مختاري حي 0495 16

توجن  11/06/1986 6638899900 اب خن  د احمد ش الشيخ س 0630 17
م لحجار  25/08/1995 9757656025 انجيها امدو احمد  0127 18
ت بوتلم 04/05/1995 1871985153 لم  ب لع د هللا حب ع 0487 19
سيق الت 01/12/1993 5673762510 ه احمد فال رق 0686 20

دافور  02/02/2001 35695323043 ار سك  السالم فال ك 0030 21
ت بوتلم 10/12/1991 7121765706 دين فاطمة احمد عا 0508 22
ا  لي س 20/08/1992 3498529556 د الفا  فاطمة  س 0880 23

بو 03/12/1986 0920967277 ارك  ا عثمان ام الش 0086 25
نه ب 31/12/1994 5610857622 محمذن محمذن فال ادا 0588 26

اركيول 31/12/1990 2377273770 م د الدا اب ع د احمد  خن س ش 0732 27
اض ال 29/06/1993 2303761447 م ب ابوه اعل ابراه ز 0865 28

صنكرافه 03/12/1999 7568736953 هدى محمد الدي 0496 29
روصو  30/12/1994 8328172263 محمد محمود أحمدو المان 0755 30

واد امور 30/12/1995 9914916014 محمد الم الحاج ا  0615 31
ارت  ت 31/10/1985 9011630965 م در ابراه يوسف محمد  0178 32

عر  10/10/1986 5999583764 م الشيخ محمد فاضل محمد فاضل محمد ابراه 0897 33
االك  29/04/2000 1679601852 دات  د المختار أحم س 0042 34

ة المج 31/12/1988 1164996773 م د الدا د الرحمن محمد احمد ع محمد ع 0687 35
ف اج 05/12/1990 9154172368 محمد لقظف محمد محمود احمد االم  0217 36

م لحجار  02/05/2000 2160080876 د الم مو د المختار س س 0134 37
م لحجار  01/01/2000 2129813287 ال خاري حي فاطمة محمد ال 0110 38

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

دي كيه ن المعلم  ا :  مدرسة تك ثان

الصفحة 3 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة س ة الفر الشع

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
Voum Legleite06/06/1992 3673152157 Abdoulay Abou Touré 0025 1
Ganki 30/12/1993 3520202751 Chouaibou Abou Sow 0047 2
Tovende Cive 30/12/1990 4551409945 Aminetou Mohamed Demba 0050 3
Bouacae ben Amer20/03/1998 3736889596 Mohamed Aderahman Mahvouz Ayay 0009 4
Kaédi 27/03/1987 1081555724 Ousmane Seikhou Sy 0039 5
Bouacae ben Amer03/10/1994 5613649476 Moustapha Salem Nagi Taleb Ahmad 0010 6
Zoueratt 08/10/1989 8789759470 Mariem Sid' El Emine Navaa 0037 7
Maghama 25/03/1990 4405994529 Zeyna Ahmed Salem Ahmed Moussa 0023 8
Lexeiba 04/10/1991 8968861531 Souleimane Ismaila Wone 0031 9
Are M'Bar 02/01/1995 9794520002 Amadou Mamadou Diop 0001 10
Bakel 01/01/1989 2353687056 Aminata Pathé Ba 0053 11

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

ة المزدوجة الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
ل مون 30/03/1987 0152130339 ا م آالصان  م 0119 1

ب انواذ 31/10/1995 8712409051 اه  جي مو  0022 2
انواذيبو 27/11/1998 6051205903 ا   حمادي ال 0105 3

ل 30/12/1992 4775052466 حمزة محمد مختار مودي 0073 4
خه الس 29/08/1995 4147072817 د هللا حام  د محمد ع س 0052 5

آالك 10/04/1999 4735972621 م مامدو صو م 0037 6
توجن  15/12/1998 8179393566 دينا حرطان ش س ع 0148 7

أمبود 10/12/1992 8784048304 عل أحمد ابوى 0107 8
عرفات 30/12/1999 7329911895 دداه دي ح محمد س 0025 9

نه ب 31/12/1996 0408185410 ب هللا محمد أحمد حب 0060 10
مقطع لحجار 02/12/1990 4006307581 الل ع مسعود  0043 11

بو 17/12/1992 3415737728 ا د هللا محمدو  ع 0139 12
دي كيه 13/09/1992 2937960930 ارك دو أم أعل الشيخ ع 0127 13
توجن  12/12/1995 7388501447 ده سلم محمد أح أحمد 0038 14

دي كيه 31/07/1997 5165850237 اه هوم  اسماء ا 0026 15
غ زنه تف 27/06/1991 4428673323 ل دار محمد أطف عمر د 0083 16
كنكوصة  13/12/1994 1079777520 طور  محمد محمد فاضل خ 0020 17

لحرش 31/12/1990 0770159049 ه جعفر الراجل ي 0066 18
شط ملزم ت 31/12/1992 1153880476 م جي صو م 0122 19

ا  ل س 02/12/1997 6462174921 لك  افاه صمب اس 0011 20
امور 03/12/1993 1805346735 دين أبوه السالم أم  زن العا 0109 21

دي كيه 26/09/1998 9490881678 د هللا محمد فال احمد  محمد ع 0018 22
لعيون 30/12/1994 8001185166 ل الشيخ محمد األم أطف 0084 23

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

الصفحة 4 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة ة الع الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
ة الع 01/12/2000 1614140141 تب محمد نا محمد مولود ال 0624 1
توجن  1996 4386806086 د هللا عمارو  له محمد ع ن 0666 2
أطار 25/09/1998 354667087 لثوم الشخا أجدع  أم  0262 3
رات  أزو 20/05/1995 8576730301 ت  ن سالم أحمد كوري آ 0196 4
كه  أن 30/12/1985 6917427737 السعد محمد الرا  0513 5
ت بوتلم 05/12/1993 2855847617 م  د الرح د محمد محمد أحمد ع س 0263 6
ه بوطلحا 22/12/1992 7956021287 مان محمد محمود  م محمد سل م 0663 7
غ زنه  تف 29/12/1996 9300488526 اه  د هللا المختار أرم ع 0511 8
ط  شنق 20/12/1986 0755494686 فه الوا لوداعه  ا 0543 9
أطار  11/01/1998 9385544528 النانه محمودي فرحان  0322 10
توجن  12/12/2000 5279526380 د الوهاب  مونه محمد األمجد ع م 0487 11
كه  أن 04/12/1995 0728635968 أحمد محمد محمود النعمان 0256 12
علب آدرس  31/12/1998 3243362714 ب  د هللا السالم حب محمد ع 0101 13
ل  1993 2506925134 ا   شمس الدين الفا صم 0711 14
وادان  1997 6639530400 د المختار محمد السالك س 0708 15
صنكرافه  10/12/1994 4869441808 ام محمد األم  محمد عا محمد ب 0164 16
جوجت ا 1991/11/04 2831874940 د هللا الدو محمدو ع 0719 17
ارك  10/11/1998 4761267214 محفوظ أحمد العادل 0118 18
جوجت أ 02/03/1996 7725595653 أحمد سالم محمد فال محمد فال  0153 19
الطواز  1997 3616111695 ش  ه بوزد ال السا 0694 20
تجكجه 20/12/1986 8333280186 ا  كه محمدو  الح مل 0610 21
ه بوطلحا 20/12/1992 8406179663 لود  أحمدو محمد األم أحمد م 0278 22
مقطع لحجار  1997 6980010391 المعمر محمدي احمذي 0705 23
شوم 05/07/2000 5153041193 جة محمد األم عين  خد 0572 24
م دار النع 05/10/1998 9392625334 ه جة/ محمد أب خد 0017 25
ارت ت 10/09/1999 7803567761 عقوب أحمد محمود جدي أحمد  0170 26
نه ب 31/12/1988 8917784338 م  أحمد محمد  إبراه 0497 27
أطار 29/02/1992 4092558623 وري يوسف ن محمد ال ال 0020 28
أوجفت  31/12/1986 490820135 محمد األم فال داداه  0063 29

ة س ة الفر الشع
الئحة الناجح 

ال أحد

ة المزدوجة الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
ل 1993 4025768206 د هللا  كر ع له أب جل 0116 1

رات  أزو 1988 8245799475 اه  د الرحمن ا م ع إبراه 0066 2
واد الناقة 1989 9405310315 د محمد  محمد  محمد سالم س 0106 3

ظ الب 1997 456206772 جة محمد سالم  أخد 0133 4

جوجت ا ن المعلم  ثالثا : مدرسة تك

الصفحة 5 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ارك  1992 7016269961 ة محمدو هدو الغال 0156 5
روصو  1997 7860438845 ارك برام  مو محمد ام 0103 6

ب أنواذ 1991 8958173689 لمن الحسن الشيخ  أم 0117 7
المداح 1991 5995938019 محمد األم التار النورن  0044 8

تكند 1994 6192829686 س  الحسن المختار ات 0058 9
اركيول 1998 9140939822 أعمر محمد األم محمد  0104 10

الع الصفره 1993 6273709644 لثوم الشيخ أم لداعه أم  0097 11
ط شنق 1993  9667776504 فاطمة محمد األم ابهاه  0145 12

أطار 2001 6972579027 شة أحمد م  ع 0078 13
روصو  1996 4136595168 كر أعمر  الحسن ب 0101 14
ط شنق 1995 2257762883 لب  محمد األم ولد محمد سالم أط 0063 15

تجكجة  2000 430761869 م الشيخ أحمد عاليون سل 0045 16

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

الصفحة 6 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة ة الع الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
م لحجار  1997/12/31 1143106492 سلم محمد فال  مه محمد  م 0328 1

لل  ام 1992/05/19 0926800372 ال محمد زن  محمد مالعين  1363 2
واد امور  1995/06/09 8718848687 كر  دي فال سعدن اب ع 2253 3
توجن  2001/10/02 9749547407 ات دداه  شة ل ع 0091 4
الميناء  1986/12/31 2000169392 دين  م  اسحاق عا م 2128 5

د  اودي اج 1998/03/03 6679855434 د الرحمن  د ع د ن س ارك س محمد  ا م 2081 6
وادان  1998/12/12 2046468850 شار  د هللا ب أحمد سالم  ع 2595 7

صنكرافه  1993/05/31 4017290406 دي حرمه  م س دي الدا فاطمة السالمه ع 3639 8
ت  بوتلم 1997/04/05 8536832164 محمد محمد االم المصط  0695 9

اطار 1994/11/17 3946947752 ــهمات  د القادر اب السالك ع 0771 10
ة  اغ الن 1995/09/10 4012296361 د هللا  ب هللا ع ابنة حب 0785 11

غ زنه  تف 1998/02/02 3073131400 ب  دي شع محمد االم س 0087 12
غ زنه تف 1996/06/01 0179411977 الشفاء احمدو ابوا 4649 13
ة  المج 1997/02/11 7474198619 ه  اد د هللا  محمد محفوظ محمد ع 1961 14
المذرذرة  1999/12/06 3245327352 م عاون  1595 الخد 15
نجكجة 2000/03/02 3594768591 اس  آمنة محمد محمود ع 1729 16
خه الس 1988/06/07 9925763912 دي  جة محمد عا حم خد 2399 17
الميناء  2000/09/05 8428468226 اس  ط موالي الع ا أم المومن لم 2165 18

تجكجة  1994/12/06 5732316560 د  د محمد احم الس 3260 19
غ زنه  تف 1995/03/23 1359952320 د هللا  دي ع اسكينه محمد محمود س 1309 20
ت  بوتلم 2001/03/22 0737291084 د محمد الخامس  سعدبوه منت س 2346 21

ل 1995/12/23 1218289349 ه  امغلوها احمد فال ار 2169 22
الطينطان 1995/05/05 9376095467 أسماء محمد الحسن امان احمد لفرم  2026 23
م لحجار  1989/05/12 4880033044 س حرمه  لثوم  احمد ع ام  2579 24
واد الناقه  1999/01/10 0783287611 اب  د محمد  وكه س م 1925 25

الميناء  1990/12/15 0622776667 اك  المختار الت  ت 1738 26
حا الط  1995/12/31 7548481510 د محمد  محمد الهادي خ ف س 2080 27

ت  بوتلم 1994/09/05 1159787776 د هللا  ه محمد ع محج 1614 28
توجن  1994/06/10 1266169519 سلم  بيونك احمد بنان  2597 29

المذرذرة  1998/08/31 6570039503 جة محمد الحافظ متا  خد 0913 30
رات  ازو 1999/12/26 6170643846 اب احمد  عه حمادي  را 1526 31

ارت  ت 1997/12/30 3047376057 ب  احمد محمد الط 1310 32
واد الناقه  1994/12/05 1394390230 ب  اه احب ا ه  لمها 0208 33

حا الط  1995/12/03 2436053733 دي محمد محمد حرمه  احمد س 2079 34
تجكجة  1990/10/08 0641913215 ه ب لمام  اب ز 3023 35
ت  ش ت 1992/05/31 0793213524 ف  ف احمد ا ف احماه هللا ا ا 2834 36
عرفات  1999/12/12 5401506111 محمد المصط احمد دمان  0040 37

ات  اول 12/12/1987 5228452970 المختار محمد سالم الشيخ المختار  4238 38
توجن  1994/02/01 2486289839 اه  محمد الحسن محمد احمد الد 2611 39
خه الس 10/06/1985 7784545463 محمد  محمد مولود محمد االم  1795 40

ارك  1996/12/20 6537019442 فة  د هللا محمدن حذ محمد ع 3855 41
الميناء  1994/12/26 5522877846 فاطمة القاسم بوحوار  0136 42

شوط ن المعلم بنوا عا : مدرسة تك را

الصفحة 7 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة  غ الن 1987/08/25 4897590820 الشيخ احمد محمد الخر  1926 43
عرفات  2000/06/13 8015974756 دي  دي ولد اعب محمد محمود الشيخ س 1721 44
انواذيبو 2000/08/20 1503385832 در الطالب  م ب م 4411 45
اض ال 2001/05/26 2443042001 د هللا  د محمد  محمد ع امامه س 3292 46

رات  ازو 1986/05/05 2987476229 الطاهرة الشيخ سعد بوه الشيخ محمد فاضل  1737 47
اللت التا 1999/10/14 8268844929 جة العتيق العتيق  خد 0265 48

لعيون 1991/10/31 7479076264 محمد محمود محمد فال جد ام 4699 49
توجن  1999/03/01 2593232242 د هللا حمادن  فاطمة محمد ع 0792 50

ت  بوتلم 2000/03/16 5898787087 لمينه محمد فاضل الم  0605 51
م لحجار  1996/08/28 9383253873 دي ولد المختار  د ا لرحمن س شة ع عا 2408 52

روصو 1992/01/08 6459894936 د المصضف  لثوم محمد ع ام  2994 53
واد امور  01/12/1989 2861477303 دي  دي اعب سلم س 4078 54
تجكجة  1996/12/30 9958379192 ل محمدسالم احمدو سالم  الخل 3917 55

ت  بوتلم 1995/09/04 7906400743 ام  حفظ الرحمن محمد ب 0302 56
واد الناقه  1995/12/25 4535017818 محمد االم محمدو محمد سالم  0672 57
ت  بوتلم 1988/03/23 4812172135 شة محمد سالم احمد محمود  ع 2594 58
سيق  الت 2001/04/03 3390694074 دي  سلم محمد اس 0133 59

لل ام 1997/12/30 0060845579 اه  محمد الحسن ا 2532 60
ل 1987/04/27 8784134343 ــهمات  د هللا اب م الطاهرة ع م 1565 61

فه  ك 1998/12/31 6063817358 د  م الطالب الج م 1454 62
ارت  ت 20/04/1987 1526336323 ه  د هللا الطل فرحة محمد ع 3979 63

واد الناقه 1999/04/05 2014720653 د الرؤوف  د محمد محمذن فال ع س 4477 64
ة  الع 1997/01/02 7410965968 د محمد الحس  دي س 3521 65

عرفات  1999/02/03 4907143380 لمروه محمد سالم داده  2606 66
ه الع 1997/06/15 9438822942 د هللا احمد محمود م ممد ع 4391 67

ات  اول 1992/07/01 3680868313 م سالم  محمد ابراه 2947 68
ارت  ت 1992/11/11 8817192040 م  د ابراه لثوم احمد س أم  1194 69
روصو 1992/04/05 8940939984 م  م احمدو ابراه م 1285 70
ارت  ت 1987/08/09  9977730595 كر دده  جة ب خد 2605 71

انواذيبو 1991/11/02 2033224276 فاطمة محمود محمد احمد 4394 72
ت  بوتلم 1991/11/01 4556653668 احمد  اجاه اب  3858 73

م  دار النع 1996/12/20 3247178694 ال  اه   احمد مولود ا 1029 74
الميناء  1988/12/05 1426653788 ا  د هللا   محمد المصط محمد ع 2281 75

انومقار  1996/04/15 5814010251 الصو محمد عاشور  3482 76
انال 1994/12/01 1996035058 ارك  مينه الم ام 2414 77

توجن  1998/02/16 909991439 فاطمة  محمد  1779 78
النعمة 1999/05/30 1022472054 فاطمه محمد محمد االم  4661 79

ل  مون 1986/11/02 3186840329 د ال  د ال ع عا ع 3219 80
خه الس 1989/12/31 5608010672 ده معطل  ك ا 2832 81

نه  ب 1998/08/24 2423243428 د هللا العتيق الدين  جة ع خد 2032 82
غ زنه  تف 1993/10/31 8815678646 د الفتاح  شة السالم النا ع عا 2002 83

الميناء  1988/10/31 1230048174 د هللا اب  محمد ع 2978 84
ت  بوتلم 2001/05/02 1640397168 ات  د احمد ل اصط س 1897 85

ارت  ت 1999/12/30 2330810285 عقوب  عقوب محمد لغظف   1587 86
كرمس  1994/12/31 9339371752 الشيخ محمد ماء العين  3258 87

ل 1992/10/07 8860305921 سناء احمد مين  2024 88
توجن  1999/09/28 9715266346 د هللا مك  ة محمد ع تح 1136 89

مال 2000/01/12 5693574954 مر اوداع احمد اع 4548 90
تنغدج  1998/03/31 3225514714 تنجه احمدو  احمد سالم  1625 91

الصفحة 8 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



روصو 1998/12/08 0681098014 د هللا محمدن الصالي  ع 3363 92
رات ازو 1986/01/04 9817978579 الل محمد الشيخ  4682 93
اض ال 2000/12/15 1974442082 مب سندي  فاطمة الزهراء احمدو  2787 94

ت  بوتلم 1997/12/02 8742681296 م محمد محمد سالم  م 2342 95
المذرذرة  2001/11/01 5547358609 محمدو احمد الجد  1058 96

ارت  ت 2000/07/14 1099583853 لم  اماه احمدو اس 2860 97
ت اغشورك 2000/07/01 0074714930 د هللا كبود  ة محمد ع الغال 0737 98

الميناء  1986/05/28 9235205683 ا السالك  النجاح الح 1263 99
روصو 1995/12/30 4511327993 اب احمد احمد  3911 100

ت  بوتلم 1996/02/26 2634741549 ا  د ب مو الشيخ س ز 1298 101
ت  بوتلم 2001/08/14 1977874039 ب هللا  الله محمد الما  محمد حب 0789 102
توجن  1998/12/22 4831618210 د هللا  ه محمد ع م لمن م 0787 103

ت  بوتلم 1992/12/03 7568345364 د هللا الم فال  ل ع م الخل ابراه 1258 104
توجن  1986/12/31 2055086427 د المومن لثوم  لمام ع أم  0647 105
ه  جيونا 1992/08/11 4757856888 ل  دي اطف د القادر س ع 3372 106

الخط  1992/03/31 4141480767 الناه مماه محمدن سالم  1984 107
اض ال 1999/03/03 3073365461 ب هللا  ها محمد حب ين 1286 108

فه ك 1993/09/27 58533172701 د هللا محمد اشفاغه محمد ع 4470 109
واد امور  08/12/1995 8387572056 اب  شة احمد جدو اعمر ولد احمد  العا 4075 110

كه ان 1997/05/02 7022481162 محمد المصط محمد الحسن احمد  0596 111
ارت  ت 1987/07/13 9911853627 شان حرود اسحاق  ع 2998 112

عرفات  1999/07/01 8291879422 نه  ابو ب فاطمة احمد  2992 113
الميناء  1998/05/25 4669021087 حاجة محمد لزعر الحسن  3279 114

توجن  2000/01/10 0431749329 د الودود  د ع فرحة احمد ب 2157 115
واد الناقه  1998/12/03 2501281577 ه محمذن صال  حظ 1500 116

مقطع لحجار 1998/12/02 2388474360 ه محمد السالم محمد السالم سعد اب 4483 117
توجن  2001/12/07 0163263514 ف  نه محمد ا الدي 2336 118
اركيول  2001/01/02 1996464671 ده  د محمد ا محمد جار هللا س 0515 119

ارت  ت 1989/03/23 9431969795 ل فاطمة محمد  حم 0171 120

ة ل م الالئحة الت

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
خه الس 1995/04/08 1516131923 د هللا  محمد ن فال ع 2257 1

غ زنه  تف 1985/06/01 0568004162 اه  حفصة االم ا 1560 2
علب آدرس  1998/12/30 0109676252 احمد ولد احمد الشيخ محمود  1586 3

عرفات  1986/12/31 7294284377 دا  الشيخ ولد محمد ال 2999 4
واد الناقه  1997/11/28 2925600802 م احمدو  زدان  م 2436 5

توجن  2001/06/14 9913655887 دي  ه  محمدو احم آ 1376 6
ل ال اجم 1993/12/20 7466234337 ابو  دي  مان س سل 2920 7

توجن  1996/05/05 1496503391 جدي محمد سالم محمود  0860 8
واد الناقه  1999/01/02 4536348561 عدود جب حمادن  2368 9

كرو  31/10/1995 8463797372 ل سلم الل ت محمد  4002 10

الصفحة 9 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



ة س ة الفر الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
M'Bagne 18/12/1988 1036659468 Abderrahmane Mamadou Dia 0060 1
ouad Naga 04/01/1994 6591786224 Toutou Ahmedou Abdellahi Abdellahi 0448 2
Ayerou 15/03/1987 1862394472 Oumbarakou Hamadi 0100 3
Tingadej 31/12/1992 0049795921 Mariem Zahra Elmoctar Abidine 0149 4
N'teikan 10/12/1995 1388305323 Baba Cheikh  Mohamed Lemine 0233 5
M'Bout 16/07/1989 6559427994 Alassane Babayel Ba 0114 6
Sélibaby 31/08/1996 3593459867 Amadou salif Ba 0051 7
Ndioum 31/12/1994 5935633022 Abou Saidou Sow 0184 8
Egjert 01/11/1998 2487368673 Oumou Elvadly Vadily Abzeibek 0164 9
Tidjikja 05/12/1997 2671720471 Amy Yahya Hmeida 0475 10
Boghé 03/09/1987 2637016975 Aissata Ibrahima Dia 0076 11
El Mina 12/10/1995 4857238432 Zeina Elkory Alioune 0036 12
Lekseibe 30/12/1994 9262112125 Said Belkheir Belkheir 0039 13
sebkha 31/12/1994 5554955455 Moahmed Brahim bah Cheikh Ould Elalem 0356 14
Nouadhibou 25/01/1994 5028187740 Mohamed Mahmoud Cheikhna Sid Ahmed 0050 15
Mounguel 16/12/1996 3595837337 Ali Med Yahya Messoud Dieng 0424 16
Dar Naim 13/01/1992 2383183204 Mariem Med Mahmoud Sidi Belghassem 0221 17
Kaédi 30/11/1992 4325973894 Mamadou Moussa Sall 0290 18
Toujounine 15/01/1999 8209728667 Touhami Ahmed N'Teih 0117 19
Kankoussa 12/06/2000 0562652090 Soffi Yerro Sow 0202 20
Arafat 12/12/1999 2455892755 Alioune El Vilaly 0342 21
sebkha 08/12/1993 5096727358 Barou Aboubakry Lo 0054 22
Riyad 31/12/1996 2675832010 Ahmed Baba Hanin 0364 23
Kaédi 31/12/1989 2203473050 Abdellahi Cheijh Tidjan Sall 0150 24
Magama 04/12/1988 7102574547 Adama Zekaria N'diaye 0398 25
Lexeiba 01/12/1991 0123533575 Mohamed abou Dia 0083 26
Magtaalahjar 15/08/1994 3810631518 omame mohamed mahmoud Ahmed sidi 0049 27
Dar El Barka 21/12/1994 3050912289 Saliff Bocar Sy 0219 28
Boghé 04/01/1995 1215441526 Alassane Aliou lam 0089 29
Rosso 04/06/1997 2508314659 Alassane Ousmane Ly 0155 30
Ksar 21/10/1993 4949304624 Kalidou Seini Thiam 0011 31
Niabina 26/09/1987 8272762371 Hamidou Hamidou Ly 0061 32
Djewel 31/07/1988 1202406472 Youssouf Mohamadou Sow 0385 33

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

ة المزدوجة الشع
الئحة الناجح 

الد محل الم الد ــــخ الم تار الرقم الوط  امل االسم ال ل سج رقم ال
ب  ت ال

االستحقا 
تجكجة 1994/09/13 6596831582 ل أمينه محمد خل 0369 1
الميناء 1989/09/14 6050453765 محمدو أحمد زروق حامدن 0762 2

ت بوتلم 1992/01/14 8910829535 كر محمد المختار جة اب خد 0183 3
انال 1988/12/31 3247355237 اه مكولة القطب ا 0355 4

الصفحة 10 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



رات ازو 1992/12/31 9076200567 زنات دحمان ا  0430 5
ارك  1986/12/31 5009807274 د الفا  د الرحمن س ب هللا محمدن ع حب 0471 6

الصفا 1993/05/31 7590548373 اسلم احمد لقظف 0615 7
رات ازو 1995/12/12 6074304125 د محمد النا احمد االم  س 0957 8

غ زنه تف 1989/12/30 4699293623 د الفتاح محمدو ان م  ع 0112 9
لعيون 1999/03/22 6295084176 م محمدن اجدود م 0207 10

اض ال 2000/01/04 3201029295 د احمد اعل شيخ لعب 0486 11
اطار 2000/09/25 6842001216 دن ه محمد س وهي 0362 12

مكطع لحجار 1995/12/15 8697879065 ه المصط  حظ محمد هارون  0661 13
كرمس  1986/12/31 9177052534 د الرحمن لمام د محمد ع س 0479 14

روصو 1998/12/31 4200244919 فاطمة القا ادن 0527 15
شط ملزم ت 1993/12/20 9414408430 دي ان د س ه س آب 0540 16

روصو 1999/04/05 3815140757 د محمد أعمر محمد الع 0418 17
روصو 1994/12/23 0218102852 دي الفا  دحان محمدو س 0429 18

مكطع لحجار 1996/12/10 3370183909 د محمد محمد االمام  عثمان س 0859 19
االك 1998/01/15 9883220294 هندو  ابوه 0798 20

ادوم بو 1997/05/01 0705046635 ا فض  د محمد ا النهاه س 0136 21
عرفات 1998/10/31 1555901050 د 0485 محمد احمدزا 22
توجن  2001/07/02 5832257794 د شة الحسن موالي ارش ع 0072 23
توجن  1995/04/21 7895749658 د هللا جدو د محمد محمد ع س 0119 24

كرمس  1991/12/18 5735876654 فاطمة الصالح المختار هللا 0782 25
اللت التا 1999/10/10 3558013642 آمال الحسن منه 0564 26

لعيون 1995/11/20 0667670595 د دي الج فاطمة محمد ع 0731 27
ة الع 1998/09/23 4205521331 ل فاطمة أحمدو سالمالخل 0378 28

مكطع لحجار 2000/12/30 4967105870 ا محمد المختار ة الش رق 0238 29
الميناء 1997/01/25 5401661990 دوي عقوب ال م  م 0452 30

ل 2001/10/13 3641653735 محمد االم محمد احمد محمود 0011 31
نة ب 1993/11/07 9622385257 د حندي سة محمد سع م نف م 0467 32

لعيون 1993/05/20 7701288229 ي د الد محمد الم س 0005 33
ل 1991/03/03 2755924231 د القادر الدا  م ع م 0724 34

غ زنه تف 1989/12/23 2248708612 ش  م انجبنان محمد ال حك 0619 35
كه ان 2000/12/18 9531075859 د احمد للشيخ ل محمد س اسماع 0080 36

مكطع لحجار 2001/09/15 8714171541 م محمد السالم مو موال ابراه م 0277 37
ت ش ت 1998/10/24 5152741463 أحمدو بوي أحمد آب 0462 38

فة ك 1990/12/05 8548422985 د الحمن مو  موالي ع 0338 39
اسكنو 1998/12/15 6052136036 لمات محمد مسعود 0908 40

بو  1994/12/01 5520851613 ام آمادو آبو ات 0431 41
روصو 1997/12/17 6364036626 دي مالك يورا س 0472 42

ظيع ارظ 2000/04/02 6054673459 ارك ابر صدف ام 0085 43
تكند 2001/12/31 9974778206 اري محمد الحسن محمد سالم  0866 44

روصو 2000/11/10 7295341289 مان كه المختار اسل مل 0077 45
اوجفت 1996/05/31 8416645187 محمد سالم اسالمه محم 0056 46

وادان 1996/08/30 7948551996 دي صالح دي محمد س الشيخ ماء العين س 0576 47
توجن  1994/12/31 1422253383 دي د هللا س حمود محمد ع 0365 48
اركيول 1990/12/29 6104882793 ز دمب د الع السالك ع 0020 49

غ زنه تف 08/09/1995 7097507364 لثوم سعدن الشيخ أم  0384 50
ت بوتلم 1993/11/25 9722620401 فه ه محمد لخا سه ي نف 0909 51
المذرذرة 1996/12/31 7455815082 فاطمة الشفاء محمدو دداه 0832 52
ت بوتلم 1989/07/04 6942940289 م محمد سالم الناه م 0240 53

الصفحة 11 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن



كه ان 1998/12/26 6516555643 د م الشيخ احمد امح 0034 54
ب انواذ 1991/08/26 0676011237 دو مامادو ك  ال 0068 55

غ زنه تف 1991/12/30 9380097396 الحاج محمد االم محمد محمد المختار 0115 56
توجن  1997/10/29 2480184853 ال  د الرحمن  محمد ماء العين محمد ع 0051 57

ل 1994/08/30 5724385161 د هللا احمدي فاطمة محمد ع 0524 58
ارت ت 2000/11/13 9742053478 م سعد بوه أهل أحمد  0371 59
ار ش 2000/12/30 8551200774 د ألم  ب محمد عال س ز 0585 60

مكطع لحجار 1996/12/30 8875691382 ل ولد اعمر فاطمة محمد محمود اطف 0806 61
القايرة 1996/10/20 0833923066 ح محمد محمود احمد ف 0937 62
ل مون 1994/11/28 0313753970 د مو افاه الع 0320 63

ت بوتلم 2001/08/05 3552144851 اب احمد الشيخ المصطف عزة  0033 64
ارت ت 1995/12/31 3869168011 د الغفور ا ع د ال د الرحمن ع ع 0402 65

ان ان 1985/12/07 9404951900 ع آمادو   0926 66
المعدن 1995/12/11 6137678978 محمد محمد احمد  0055 67

اطار 1989/12/17 8055354040 ار محمد أحمد اخ 0697 68
عرفات 1994/10/06 8230762826 ارهم فة اخ فاطمة الخل 0197 69
بنعمان 1994/12/31 5521976231 اب الشيخ لمانه  0502 70

رات ازو 1995/11/03 7774515954 احة محمدو الددو مث 0805 71
د بومد 1991/12/10 7557767514 نو نو مش صدام مش 0938 72

مكطع لحجار 2001/08/25 1841204337 د المختار د محمد س لثوم س ام 0236 73
الطينطان 1988/12/31 9877906731 فه د الرحمن اخل أم الفضل ع 0730 74

كرو 1992/05/02 7580086341 ف الو  م ا م 0742 75
االك 1998/08/06 5691084382 ا م عمار  م 0190 76

ت آ 1997/02/12 0708819159 دا حدو  ام الفضل س 0050 77
مال 1992/12/06 1159827449 ارا لثوم   ام  0071 78

ارت ت 1988/12/01 4899354086 محمد محمود امان 0976 79
اللت التا 1990/02/12 4519793334 د امحمد د هللا س توتو ع 0625 80

ان ان 1994/06/29 1147231320 آدما عمار   0863 81

ة ل م الالئحة الت
ال أحد

س الرئ االعضاء

الصفحة 12 من 12 ن المعلم  قات دخول مدارس تك ة لمسا النتائج النهائ قات ة للمسا اللجنة الوطن


