
لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب 750 أستاذا

République Islamique de Mauritanieالجمهورية اإلسالمية الموريتانية
Premier Ministèreالوزارة األولى

Commission Nationale des Concoursاللجنة الوطنية للمسابقات

الرتبةالمعدلمالحظةمكان الميالدتاريخ الميالداالسم واللقبالرقم الوطني التوهيمالتخصصالرقم
12,251ناجحالميناء03/03/1994حفصة دمحم ابومدين 42916683471885االسبانية1719
14,831ناجحأطار31/12/1991الحسين / دمحم أمبارك /بالل40081252174553اإلنجليزية1778
14,692ناجحلعيون31/12/1989الحسين دمحم امبهوه40168677213765اإلنجليزية1765
14,633ناجحتفوند سيفى11/02/1988دمحم األمين ولد يوسف اعلي زين40301190058081اإلنجليزية1748
14,504ناجحروصو13/12/1991عمر عبد القادر 40029435033540اإلنجليزية1756
14,255ناجحبرين03/03/1991احمدو دمحمو أبو40648921700325اإلنجليزية1760
14,196ناجحالميناء31/10/1986دمحم سالم بالل فكناش40155232797600اإلنجليزية1771
14,137ناجحالنعمه04/07/1993عابدين سيدينا  عابدين40582620601762اإلنجليزية1721

التأمت لجنة تحكيم المسابقة الخارجية الكتتاب 750 وحدة لصالح وزارة التهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمي، يــــوم الخميس الموافق 07 ابريل 
2022 عند الساعة العاشرة في قاعة االجتماعات بالمدرسة العليا للتعليم؛ تحت رئاســـة السيد/ حمودي ولد حمادي - رئيس اللجنة - وبحضــور 

األعضاء المعنيين.
وبعد تقديم السكرتاريا لنتائج المقابلة الشفوية للمسابقة بالنسبة لالكتتاب المباشر (متعاقدي خدمة التعليم)، ذكرت بعــدد المقاعد المطلوبة، و تم إعالن 

الالئحة النهائية للناجحين.

Jury du concours de recrutement de 750 unités au prifl du Ministère 
de l’Education Nationale de la Reforme et du Système Educatif

لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب داخلي وخارجي لـ 750 وحدة 
لصالح وزارة التهذيب الوطني وإصالح النظام التعليمي

محضر مداوالت
Procès verbal
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لجنة تحكيم مسابقة اكتتاب 750 أستاذا

الرتبةالمعدلمالحظةمكان الميالدتاريخ الميالداالسم واللقبالرقم الوطني التوهيمالتخصصالرقم
14,028ناجحتفرغ زينة23/10/1991موسى جيكي سيال40444364557293اإلنجليزية1781
14,009ناجحتفرغ زينة31/12/1981الداه بمن احمد خليفة40418132852578اإلنجليزية1763
14,0010ناجحبومديد21/02/1983الحافظ انغيميش احمد لعبيد 40617119642958اإلنجليزية1739
14,0011ناجحالطينطان21/12/1995توت الزهراء دمحم تقي هللا40353101429113اإلنجليزية1737
13,8812ناجحالميناء07/09/1985عبد الرحمن امادو40676760205481اإلنجليزية1750
13,8513ناجحلعيون19/12/1992الشيخ المهدي دمحم40240794285180اإلنجليزية1734
13,8314ناجحكيفه05/01/1982دمحم سيدا خورو40039797674539اإلنجليزية1772
13,7915ناجحتفرغ زينة14/09/1984فاطمة سدينا عال سيد المختار40124600718440اإلنجليزية1776
13,6916ناجحسيليبابي31/12/1993كلل سيدي جا40115728475457اإلنجليزية1788
13,6317ناجحاطار22/02/1993دمحم المصطفى ببان40439913697985اإلنجليزية1738
13,6018ناجحالسيخة24/03/1986عالي عابدين انتيه40066278384268اإلنجليزية1725
13,5019ناجحتفرغ زينه31/12/1993إبراهيما باشيرو جالو40709748833002اإلنجليزية1749
13,4620ناجحسبفه31/12/1988موسى عبدوالي با40270492193618اإلنجليزية1773
13,3821ناجحالمذرذرة06/12/1994الحسن دمحم فال ابي40315684038302اإلنجليزية1764
13,2522ناجحمقامه18/12/1985مامادو صيدو كومي40019481611873اإلنجليزية1743
13,2523ناجحتفرغ زينة 31/12/1985الهادي عبد الرحمن 40347323696717اإلنجليزية1752
13,2524ناجحتجكحة07/12/1991أسماء دمحم عبد هللا  دمحم رمظان40471781968571اإلنجليزية1784
13,2525ناجحنير وارو31/12/1991عبد هللا سيدي توري40503468988788اإلنجليزية1731
13,2526ناجحسيليبابي08/04/1992الشيخ صمبا صمبا40339982479812اإلنجليزية1786
13,2527ناجحتمبدغه12/09/1992اسلم دمحم يرب دمحم المختار40575173001562اإلنجليزية1768
13,1728ناجحعرفات31/12/1993سيد احمد الداه معطل 40682662654560اإلنجليزية1740
13,1329ناجحاير امبار16/03/1992داوود مامود يحي جينك40255398475540اإلنجليزية1782
13,1330ناجحتفرغ زينة31/08/1993اغالنه الطالب اخليفة40369492433096اإلنجليزية1767
13,1331الئحة االنتظارروصو05/12/1995فطمة احمد دمحم العبد40237158649180اإلنجليزية1766
13,0032الئحة االنتظارانصافني04/05/1993دمحم محمود الحاج باحيم40460642019139اإلنجليزية1722
12,8833الئحة االنتظارجول31/12/1985عمر خاليدو جالو40532922231992اإلنجليزية1747
15,441ناجحكيفه31/12/1982يعقوب بركه صندكا44837353291126التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1819
15,252ناجحمكطع لحجار31/10/1989دمحم محمود عبد الرحمن دمحم عثمان44856166765689التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1895
15,003ناجحبير امكرين09/11/1988سالم العيد ابيليل44141706715583التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1903
14,754ناجحتيارت14/01/1989أحمد دمحم األمين كليب44098732597370التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1871
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الرتبةالمعدلمالحظةمكان الميالدتاريخ الميالداالسم واللقبالرقم الوطني التوهيمالتخصصالرقم
14,755ناجحكيفة31/12/1991دمحم فال دمحم دمحم بوه44380785116449التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1872
14,716ناجحبوكي31/12/1984إبراهيم سيد بالل44792920589782التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1828
14,637ناجحامبود01/12/1985المختار دمحمو ارتنين44369760050955التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1824
14,468ناجحمال01/02/1990البمبارية مانتال اعمر44200355141542التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1881
14,429ناجحاركيز31/12/1990دمحمو احمدو ناجية44887640576026التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1905
14,4210ناجحاكجوجت31/12/1995جمال اعبيد البركة اسليمان44491223640548التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1901
14,3111ناجحاوجفت 05/11/1988ام كلثوم دمحم امبيريك43743580959574التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1875
14,2512ناجحالتكتاكه31/12/1993احمدو عثمان تيبيب44355440058955التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1888
14,0013ناجحالطينطان30/12/1994اممه جبريل عال44642316434400التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1835
13,8814ناجحالطينطان31/12/1990زينب سيدي التقي44121155344885التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1869
13,7515ناجحكامور31/12/1994عبد الرحمن دمحم بيه44615545084250التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1815
13,5016ناجحكنكوصه31/12/1984إبراهيم عالي محمادو44580397043893التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1899
13,3817ناجحامبود20/09/1985جعفر هاشم هاشم44702814567715التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1826
13,3818ناجحالتنسيق25/12/1988دمحم السالك اسويلم44608660798067التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1880
13,3819ناجحالرياض31/12/1994محفوظ أحمدو عبد الرحمن44310345132888التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1829
13,2820ناجحوادان21/12/1994أحمد سالم دمحم السالك بيشار44892308454210التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1873
13,2521ناجحالنعمه31/05/1990صالح  سيدي امبارك44768175540435التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1798
13,2122ناجحكيفه31/01/1988بابا سيد احمد بي44083098246737التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1891
13,1923ناجحالسبخة31/12/1991دمحم االمين دمحم عبد هللا التاح44654617032094التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1906
13,1924ناجحازويرات27/06/1992باه عبدات ابيليل44552066443866التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1900
13,0025ناجحعرفات08/05/1989بابتان علي44869036813717التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1840
13,0026ناجحالواحات04/12/1990الحسن الشيخ بوزيم44229814149310التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1844
12,8827ناجحالمذرذرة31/12/1984المصطفي دمحم 44454337565103التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1845
12,8828ناجحكرو01/11/1990الداه دمحم المصطفي احمد سالم 43765684465587التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1814
12,8829ناجحبرين13/01/1991الحسين دمحمو حامد تحمد44843735399579التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1858
12,8830ناجحالتكتاكه04/02/1993سيدنا احمد سالم سيدي بابا44809188100640التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1893
12,8331ناجحتيارت27/09/1990دمحم عبد هللا سيدي المخطار امبارك44592423165537التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1879
12,8132ناجحالمدروم31/12/1993إبراهيم دمحمي الشيخ بوي44400587852108التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1793
12,7533ناجحالنباغية15/12/1986دمحم الحافظ دمحم األمين الحافظ43716674890683التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1861
12,7134ناجحادباي الحاج17/09/1994أيوب احمد 44168889508256التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1846
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الرتبةالمعدلمالحظةمكان الميالدتاريخ الميالداالسم واللقبالرقم الوطني التوهيمالتخصصالرقم
12,6335ناجحكنكوصه31/12/1996الغوث دمحم محمود المعلوم44753456242212التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1813
12,5836ناجحاالك11/12/1984بلخير دمحم بلخير44428086647695التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1802
12,5037ناجحواد الناقة31/12/1981منى ديده اعبيدي44333734065150التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1864
12,5038ناجحادباي اهل كالي05/12/1983موسى يبه رمظان44159088783019التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1883
12,5039ناجحتيارت31/12/1986اعمر رمضان دمبا44684760816358التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1790
12,4840ناجحبكل31/12/1985دمحم نعمه دمحم بادي44577674422430التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1823
12,4641ناجحانواذيب05/02/1991ابراهيم اعل لكويري44620744365003التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1882
12,4442ناجحتجكجه25/02/1982اسلم النعمه بيليل44662858610856التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1897
12,3843ناجحعرفات01/10/1988اعل دمحم احمد إبراهيم44780852758914التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1859
12,3844ناجحاالك31/12/1988الشيخ سيد اعل 43885362402016التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1841
12,2545ناجحالواحات30/11/1987احمد فال سيد اعمر احمد فال44745385880284التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1855
12,2546ناجحسيليبابي15/01/1993دمحم لمين موسي موسي43940773193500التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1892
12,1947ناجحالرياض08/12/1988انجاي مامادو انجاي44324158108216التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1833
12,1748ناجحدار النعيم31/12/1985محمذن احمدو سعد هللا44078859118350التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1902
12,0449ناجحانبيكه02/02/1994الشيخ سيديا ماق 44012289553469التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1842
11,9850ناجحكيفة01/12/1992فاطمة السالك اماه44722366206652التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1807
11,9251ناجحتفرغ زينة14/12/1988اجدود حمود امرابط التالميد44715732780996التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1856
11,8852ناجحالنعمه01/01/1984عبد سالم سيد أحمد اعلي منا44632984113530التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1887
11,8853الئحة االنتظارالعين الصفره30/12/1991دمحم محمود دمحم المداح44828450097868التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1830
11,8054الئحة االنتظاراندادبني19/03/1992يحي أحمد طاهر سندا44562495884012التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1827
11,7555الئحة االنتظاراطار05/12/1983دمحماالمين/ سيدعالي/سيدعالي 44253615561317التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1877
11,7556الئحة االنتظاركيفه31/12/1992احمد حمود سيد ابات سيد ابات 43732369378261التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1894
11,7357الئحة االنتظارتكنت31/12/1991الحسن دمحم األمين السالك44463660468049التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1857
11,6958الئحة االنتظارالمعدن02/12/1991دمحم السالك لكور44544075290877التاريخ الجغرافيا التربية المدنية1850
16,601ناجحأم افنادش04/12/1983ابوبكرن الداه بيجاه46055746505041التربية اإلسالمية1913
15,252ناجحادويرار12/12/1991بوب الحضرامي46110042305096التربية اإلسالمية1935
14,883ناجحالميناء31/12/1989آب لمرابط احمدو فال46795063937866التربية اإلسالمية2016
14,134ناجحبوتلميت31/12/1981دمحم الحافظ محمود لمد عبد الرحمن45752713921679التربية اإلسالمية1962
14,135ناجححاسي امهادي31/12/1988يرب زيدان سيد ابراهيم45832230464852التربية اإلسالمية2056
13,886ناجحلعيون18/08/1998ابى دمحم45697338457983التربية اإلسالمية1941
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13,757ناجحالنباغيا10/06/1984احمدو دمحم العالم46670424368211التربية اإلسالمية2079
13,508ناجحلعيون15/04/1998سيدي دمحم احبييب جد اهل45822349030959التربية اإلسالمية1936
13,009ناجحالعرية07/01/1987الشريفه دمحم عالي النعمة45284345072127التربية اإلسالمية2015
13,0010ناجحمكطع لحجار10/12/1988دمحم ولد عمر 46312102797914التربية اإلسالمية2002
12,9411ناجحتفرغ زينة30/03/1992وئام دمحم نافع اب46788967279849التربية اإلسالمية2009
12,8812ناجحأالك31/12/1996دمحم سيدي ابوه46270543903445التربية اإلسالمية1967
12,8313ناجحاوليكات31/12/1994يعقوب لمرابط الفاروق46759390866239التربية اإلسالمية2011
12,6314ناجحبوتليميت28/10/1984ادوم دمحم المصطفي45298630763957التربية اإلسالمية1994
12,6315ناجحتوجنين30/11/1990الحاج عبد هللا سيدي دمحم 45682271965429التربية اإلسالمية2620
12,4616ناجحاعوينات الظل17/12/1984دمحم اخليف اخليف46321748568270التربية اإلسالمية2030
12,3817ناجحلعبلي30/12/1986بوبكر سالم سيال46505608971651التربية اإلسالمية2070
12,2518ناجحتيارت31/12/1993عبد السالم دمحم موالي احمد45712262006245التربية اإلسالمية1920
12,0019ناجحكيفه20/12/1992دمحم األمين دمحم القاسم 45980584088508التربية اإلسالمية1947
12,0020ناجحمال28/12/1994ابوه عبد القادر ممد45890728534215التربية اإلسالمية1989
11,9621ناجححاسي امهادي31/12/1986سيدي ابراهيم سيدي ادمحم أحمد معلوم45492977144856التربية اإلسالمية2098
11,9222ناجححاسي الطين31/12/1986دمحم لمين دمحم دمحم لمين46481910422373التربية اإلسالمية2068
11,7923ناجحباركيول23/07/1986الخرش دمحم الحسن سيد عبد هللا 45639640580711التربية اإلسالمية1949
11,7524ناجحبوتيلميت01/02/1989يعقوب احمد محمود احميده45208989719635التربية اإلسالمية2010
11,7525ناجحكيفه10/08/1992ان ابي امين45307177415673التربية اإلسالمية2091
11,7526ناجحبوطلحايه31/10/1996دمحم لمين دمحم حبيب هللا45064804908484التربية اإلسالمية2087
11,6327ناجحعرفات29/12/1994امنة سيدي المختار الكوري46196342932724التربية اإلسالمية2088
11,5828ناجحانتيشط10/12/1991دمحم يحي عبد الكربم ناجم دينا45187960454381التربية اإلسالمية2063
11,5029ناجحكيفه04/11/1990سيدي دمحم دمحمو احمد فال45811932638865التربية اإلسالمية2080
11,4630ناجحكيفه30/06/1989دمحم دمحم لمين احمد البو 45648292078466التربية اإلسالمية2085
11,4231ناجحاودي اجريد31/12/1982الشيخ عبد الرحمن دمحم سعد بوه 46958147435073التربية اإلسالمية1951
11,4232ناجحكيفه01/10/1993عبد الرحمن الداه الطالب عثمان45650808471527التربية اإلسالمية2081
11,3833ناجحتجنين17/10/1984دمحم الننى المان45747549593712التربية اإلسالمية1939
11,2534ناجحمكطع لحجار05/12/1984دمحم ولد الناج45613532808483التربية اإلسالمية2001
11,1735ناجحباكودين01/12/1993ممادو امادو45013833483554التربية اإلسالمية1998
11,0436ناجحبوتلميت31/12/1982عبد الودود دمحم عال45474030586778التربية اإلسالمية2095
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10,9437ناجحانواذيبو26/02/1992فاطمة دمحم عبد الرحمن تاج الدين45967593154569التربية اإلسالمية1966
10,5038ناجحاطار31/12/1990يب المختار سيداتي قطب45348620200075التربية اإلسالمية1915
10,4439ناجحجونابة30/11/1989دمحم احمد الشيخ سيد دمحم46168284806376التربية اإلسالمية1999
10,4240ناجححاس الطين31/12/1986الداه دمحم سيد عال 46969316705859التربية اإلسالمية2616
10,3841ناجحشكار31/08/1988يوسف الطيب ابات45803250671955التربية اإلسالمية2012
10,3142ناجحاعوينات الظل31/12/1981اشريف احمد دمحم االمين عبد المالك46045436788794التربية اإلسالمية2059
10,2543ناجحبوتلميت04/09/1990عائشه سيدي دمحم النابغه حيب هللا46685962427138التربية اإلسالمية1981
10,2544ناجحساني21/11/1991احمد الشيخ احمد السالك46572540681134التربية اإلسالمية2083
10,1345ناجحامبود10/02/1985إبراهيم سيدي عيسى45626522774216التربية اإلسالمية1975
10,0446ناجحتيارت12/12/1981دمحم األمين سيد احمد45053078604334التربية اإلسالمية2000
10,0447ناجحبرينه20/12/1981دمحم الحاج عبدهللا المشري46513516369990التربية اإلسالمية2029
10,0048ناجحتمبدغه31/12/1982دمحم مختاري سيدي اعلي45673285009567التربية اإلسالمية1927
10,0049ناجحمال20/12/1981جعفر احمد45235806736124التربية اإلسالمية1996
10,0050ناجحواد الناقة31/12/1988عبد هللا المصطفى عبدو45393598149332التربية اإلسالمية2055
10,0051ناجحتكنت22/06/1997دمحم عبدهللا دمحم محمود اب46608252702383التربية اإلسالمية2028
10,0052ناجحبولول طكو31/12/1983التيجاني آداما سي45500207386777التربية اإلسالمية2084
10,0053ناجحنيجيريا18/10/1992أحمد بونه عمار لي45489424884236التربية اإلسالمية1968
10,0054ناجحكنكوصه07/12/1995احمد دمحم البان محمود 45933451705328التربية اإلسالمية2071
10,0055ناجحازكلم التياب31/08/1985باب سيد حيبل الشيخ سيدي دمحم46739457014710التربية اإلسالمية2058
10,0056ناجحبوتلميت23/12/1982احمد احمدو احمد45795271381290التربية اإلسالمية2097
10,0057ناجحتامشكط31/12/1984دمحم لخضر عبد البركه45160546387518التربية اإلسالمية2086
10,0058ناجحالتاكاللت25/12/1985ورزك اسويلك كوكي45249609451859التربية اإلسالمية2042
10,0059ناجحبوكي30/12/1984الحسن الشيخ بارو45325707978775التربية اإلسالمية1973
10,0060ناجحكيفه09/12/1982نفيسة دمحم حامد اجدود46705263888816التربية اإلسالمية2037
10,0061ناجحبوتلميت31/12/1985امريم دمحم المصطفى دمحم عبدهللا45772224771631التربية اإلسالمية2021
10,0062ناجحكرو 31/12/1990ديدي يحي طالب اعبيد46441554134195التربية اإلسالمية2078
10,0063ناجحالتنسيق10/12/1997منة احمد باب احمد46357301614958التربية اإلسالمية2026
10,0064ناجحتمبدغه31/12/1986سيدي دمحم دمحم المختار حمادي 45705523388357التربية اإلسالمية1910
10,0065ناجحتوجنين25/01/1996الشيخ الرضى دمحم األمين ببكر45355078315885التربية اإلسالمية2019
10,0066ناجحعرفات29/10/1982احمد دمحم يحي مولود 45760195317843التربية اإلسالمية2061
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10,0067ناجحلعيون31/12/1982ايدا دمحم الحضرامي45197024037042التربية اإلسالمية1919
10,0068ناجحكيفه31/12/1988سيد المختار دمحم عبدي45401725900534التربية اإلسالمية1946
10,0069ناجحتامشكط31/12/1986الياس عالي كباد45103294947023التربية اإلسالمية1924
10,0070ناجحاغرغر31/12/1988دمحم فال دمحم المصطفى دمحم بانمو45137322296328التربية اإلسالمية2033
10,0071ناجحلبراكنة02/07/1990احمدو الناجي46658482675415التربية اإلسالمية1988
10,0072ناجحبوتيلميت31/05/1983السارة عبداوه46305034993648التربية اإلسالمية2007
10,0073ناجحأم افنادش12/09/1987شيخنا حمادي الياس45584950866033التربية اإلسالمية1929
10,0074ناجحمكطع لحجار31/12/1985احمدوبمب احمد دمحم45092656659863التربية اإلسالمية2619
10,0075ناجحامبود31/12/1990دمحم محمود إياهي اعلي محمود45028551102319التربية اإلسالمية1982
10,0076ناجحالنعمه31/12/1985موالي اعلي دمحمي الشيخ سيداتي45602062527200التربية اإلسالمية1909
10,0077ناجحاعوينات ازبل31/12/1986طالب بابتن عبد الدائم46538032008274التربية اإلسالمية1950
10,0078ناجحالعريه12/10/1990دمحم عبد هللا دمحم عبد القادر أحمد سالم46039643797910التربية اإلسالمية1954
10,0079ناجحاغشوركيت20/11/1984الدو دمحم عبدالرحمان الدو46745661509761التربية اإلسالمية2096
10,0080ناجحالمذرذرة31/12/1981عبد هللا احمد سالم بال46498010355449التربية اإلسالمية2074
10,0081ناجحكرو31/12/1983سيد دمحم لديب / الراجل / صمب46621859215976التربية اإلسالمية2048
10,0082ناجحعدل بكرو09/03/1985زيني اوداع الشيخ45128931680267التربية اإلسالمية1914
10,0083ناجحكيفه10/12/1989دمحم عبد هللا عطيه الطالب اعبيدي 45885129207614التربية اإلسالمية2065
10,0084ناجحعلب ادرس11/02/1990دمحم يحي احمد 46599198395347التربية اإلسالمية2005
10,0085ناجحالمكفه01/12/1989ابوه دمحم ياهاه46729781597662التربية اإلسالمية1930
10,0086ناجحاالك 11/12/1987عيشة الشيخ جد ام 46555194263574التربية اإلسالمية1943
10,0087ناجحتيميزين05/12/1986عبد الجابر ازيد بيه دمحم رارا45724478476033التربية اإلسالمية2072
10,0088ناجحمكطع لحجار17/08/1999سيد أحمد دمحم األمين أحمد يعل45949971283587التربية اإلسالمية1984
10,0089ناجحاترارزة31/12/1983المصطفي دمحم يحي 46694427094551التربية اإلسالمية1991
10,0090ناجحتكنت05/03/1987عبد هللا سيد المختار حبيب هللا45549183636603التربية اإلسالمية1977
10,0091ناجحأطار31/12/1988دمحمعبدهللا/ أحمد مولود/أنتهاه46569435368578التربية اإلسالمية2046
10,0092ناجحكيهيدي01/12/1994خديجة بنت دمحم الرباني45979997677093التربية اإلسالمية1997
10,0093الئحة االنتظارلعيون31/12/1991دمحم فاضل دمحمو46818908542566التربية اإلسالمية1940
10,0094الئحة االنتظارلكصر31/03/1992لمرابط احمد باب بوميجه45877283404857التربية اإلسالمية2024
10,0095الئحة االنتظاربنعمان31/12/1987سيداتي دمحم نافع سيد المين46215477156508التربية اإلسالمية1917
10,0096الئحة االنتظارالسيخة31/07/1992دمحم الشيخ سيد احمد المختار46109175363958التربية اإلسالمية1923
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10,0097الئحة االنتظاراعوينات ازبل30/12/1990سيدي دمحم دمحم الشيخ باتنا46010625848366التربية اإلسالمية1922
10,0098الئحة االنتظارمكطع لحجار08/04/1988فطمة اسلم اعبيدي45253651791690التربية اإلسالمية1992
13,711ناجحاالك10/12/1995سيد دمحم الكوري42639608533948الرياضة البدنية2618
12,292ناجحالنعمه31/12/1988سيدي دمحم محفوظ برهوم42806203928911الرياضة البدنية2103
11,633ناجحتيارت01/12/1994الحاج احمدو المين السالم42612097045329الرياضة البدنية2110
11,504ناجحدار النعيم16/11/1996عباس سيدي دمحم42741754323474الرياضة البدنية2105
10,945ناجحاالك30/12/1993الهادي سيد دمحم 42709810829388الرياضة البدنية2107
10,506ناجحالميناء21/01/1986علي دمحم الحاج42674350144063الرياضة البدنية2101
10,507ناجحأالك10/03/1992دمحم أحمد حيبال42780002945794الرياضة البدنية2106
10,388ناجحبوصطيلة31/12/1990اعل الشيخ دمحم لبشير42721595472879الرياضة البدنية2118
10,009ناجحامبود08/08/1988ابوبكر سيد الراظي42715968932734الرياضة البدنية2121
10,0010ناجحانواذيب02/09/1993الحضرامي كابر اعبيد42642274787062الرياضة البدنية2119
10,0011ناجحادويرار30/12/1993دمحم سيدي دمحم ارحيل42824762018188الرياضة البدنية2104
10,0012الئحة االنتظارروصو25/06/1989المصطفى احمدو اماه 42816501389596الرياضة البدنية2115
13,471ناجحبوتلميت25/11/1990سيد دمحم البخاري بابا47747756154048الرياضيات2127
13,052ناجحتوجنين11/12/1987دمحم محمود المصطفي الطلبة47442956757881الرياضيات2192
12,953ناجحتفرغ زينة25/11/1993سعد دمحم سالم عبدي47465643800665الرياضيات2160
12,784ناجحاطار31/12/1989الشيخ سعد بوه اجيه الشيح دمحم فاضل47422851918632الرياضيات2175
12,655ناجحباركويل30/12/1991نوح دمحمو صو47690945398279الرياضيات2186
12,656ناجحلكصر31/12/1994دمحم محمود دمحم فال اطفيل47580329485042الرياضيات2172
12,157ناجحمال04/12/1992سيدي دمحم امانة هللا اعمر47297698656619الرياضيات2173
12,108ناجحكيفة28/05/1983دمحم عبد القادر دمحم إبراهيم بن اجيه المختار47020485863204الرياضيات2176
11,859ناجحأكجوجت25/06/1995دمحم األمين/عبد هللا / أحمد لمان47635879046714الرياضيات2163
11,5010ناجحمدبوكو31/12/1994سيد احمد محفوظ احمد يحي47272438915039الرياضيات2128
11,4011ناجحتكنت21/11/1993دمحم سالم عبد هللا اباه47038437224513الرياضيات2174
11,4012ناجحعرفات31/12/1994سعد بوه امبارك ابيليل47457848639571الرياضيات2159
10,9513ناجحامبود31/12/1994إبراهيما مامادو سوخو47730422105686الرياضيات2136
10,9014ناجحسيليبابي31/12/1990عبد الرحمن نال سي47556270357906الرياضيات2189
10,7015ناجحغابو10/05/1990صيمباال كاليدو كانوتي47640008280309الرياضيات2187
10,6516ناجحكالنيورو31/12/1982مامادو عبدوالي كان47706460064977الرياضيات2124
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10,6017ناجحبيدجام31/12/1994دمحم مالي كانكيكا47530571394215الرياضيات2156
10,3218ناجحروصو15/01/1989فخر الدين احمدو47328355306073الرياضيات2149
10,3019ناجحروصو31/07/1986كالو حيمد الب47434261899574الرياضيات2152
10,0020ناجحتفرغ زينة30/12/1995مريم إبراهيم ديكو47670741965708الرياضيات2171
10,0021ناجحاركيز31/12/1996عبد الكريم دمحمن دمحم األمين47062381274438الرياضيات2150
10,0022ناجحوادان25/09/1992دمحم / البات / النح47718817661714الرياضيات2161
10,0023ناجحانتيكان31/12/1994البال الحسن بيليل47382425388292الرياضيات2123
10,0024ناجحعدل بكرو08/08/1994احمد شيخنا احمد الداهيه47728656863456الرياضيات2129
10,0025ناجحبابابي16/10/1992عبد هللا عمار بال47045488242735الرياضيات2139
10,0026ناجحوال اتجانتاك10/02/1992كونكو مامادو با47665979393214الرياضيات2137
10,0027ناجحروصو10/02/1988دمحم احمدو بوبيه47612235237640الرياضيات2155
10,0028ناجحتجكحة31/12/1991الخليل دمحم المختار سيد دمحم47236150160938الرياضيات2178
10,0029ناجحابدجاه23/02/1992بوبكر همت كاليدو47119700328734الرياضيات2168
10,0030ناجحانبيكة31/07/1993دمحم الشيخ لخديم47416676133641الرياضيات2180
10,0031ناجحالسبخة28/04/1984ادام بكار سي47178180950416الرياضيات2140
10,0032ناجحالنعمه04/07/1986إبراهيم حم دمحم 47280320067991الرياضيات2125
10,0033ناجحالمداح01/12/1992سيد باب/ حمود / أحميد محم47213936765953الرياضيات2164
10,0034ناجحالتنسيق20/12/1990سيد اعمر ابات سيد اعمر 47313201678031الرياضيات2177
10,0035ناجحالسبخة31/12/1993هابي ابراهما با47268796494859الرياضيات2154
10,0036الئحة االنتظارتفرغ زينة07/01/1994دمحم سعيد أبو طالب47307523407204الرياضيات2157
10,0037الئحة االنتظاربارينة12/12/1983الهادي  دمحم محمود اكاه47541900153565الرياضيات2193
10,0038الئحة االنتظاراركيز18/06/1990لحبوس عمار47051456356158الرياضيات2144
10,0039الئحة االنتظارشنقيط09/07/1982مريم /الولي / دمحم الولي47153003590742الرياضيات2165
13,501ناجحمال20/12/1994احمد دمحم محفوظ بدي42038327684159العربية2293
13,422ناجحالتاكاللت04/07/1987دمحم اليدالي تو باهنين42051452261982العربية2299
13,253ناجحبوحديده31/12/1987دمحم محفوظ41535650806490العربية2275
13,134ناجحروصو19/06/1982افك المختار40869755318616العربية2271
13,135ناجحشنقيط30/12/1985دمحم دمحم الشيخ الحسن 40925641580626العربية2328
13,136ناجحبوتلميت10/07/1989مريم سيدي دمحم الجيد42334085547463العربية2318
13,137ناجحالنباغية 21/12/1991موسي عمر41348662413408العربية2282
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13,068ناجحلعيون31/12/1987خديجة حمادي دمحم41301640452749العربية2216
13,009ناجحاغشوركيت05/10/1982دمحم األمين محفوظ41841359912938العربية2274
12,8810ناجحالميسر31/12/1993سيدي دمحم دمحم ابراهيم فال41741840064005العربية2321
12,7911ناجحتوجنين03/12/1993زين العابدين علي بتيش41078790287441العربية2306
12,6312ناجحعدل بكرو23/09/1982محمود / دمحم عبد هللا/السنوسي42190852762018العربية2310
12,6313ناجحانبيكه30/12/1993سيدنا الشيخ حما اكبير41829771393165العربية2206
12,3814ناجحالنعمه31/12/1994سيدي عثمان سعدنا بوي الشيخ40955562893644العربية2210
12,2515ناجحالميناء02/12/1986دمحم سيدي ماقا41735503972158العربية2326
12,1316ناجحروصو31/12/1982باركله احمدو السالم سيدي42028499653131العربية2294
12,0017ناجحبتلميت10/12/1981دمحم يحي سيدي عبد القادر المختار سالم41049277797607العربية2334
12,0018ناجحاكدرت07/11/1986ابراهيم حمادي دمحم41979809460621العربية2217
12,0019ناجحلكصر14/08/1988يحي احمدو بابيه41940560704233العربية2305
12,0020ناجحاركيز23/12/1994ميمونه الساميا دمحم ابنو41375720360728العربية2297
12,0021ناجحاوجفت10/12/1996دمحم عبد الرحمن دمحم محمود براهيم خليل42144096921683العربية2335
11,7522ناجحانواذيب24/12/1981بوياكي أبهاه أمحيجيب41383867894304العربية2323
11,7523ناجحالصفا15/05/1995دمحم المختار دمحم يحظيه41244075121224العربية2220
11,6324ناجحواد الناقة26/11/1983دمحم ولد دمحم عبد هللا 40876882711534العربية2278
11,5025ناجحاغشوركيت26/09/1983دمحم المصطفي دمحم سيدي42076267271754العربية2298
11,5026ناجحلكصر22/12/1986المختار دمحم عبد هللا اندي41325490598865العربية2316
11,5027ناجحمال31/12/1988سيد المختار الشيخ بركة42344901997433العربية2341
11,5028ناجحلقليك02/12/1993دمحم محمود ان محمود41282252377637العربية2204
11,5029ناجحمال17/06/1996دمحم المختار  42351842212749العربية2253
11,4430ناجحتكند05/04/1990الشيخ دمحم عبد الحي أحمد عبد هللا حومله41212178871425العربية2237
11,3831ناجحتيمزين31/12/1991يحي دمحم كندره41200588604149العربية2219
11,3832ناجحكيفه30/12/1992دمحم محمود الشيخ المصطفى ممد41926366005920العربية2352
11,3833ناجحبوتلميت30/11/1993أحمد يب جدو41162592796421العربية2232
11,3834ناجححمد 05/04/1994امهادي حدو اعبيد البركة 41135154358647العربية2222
11,2535ناجحتمبدغة31/12/1983احمد دمحم لقظف40947502845532العربية2259
11,2536ناجحبانكو31/12/1985يب الناجي الشيخ لمام42303527257367العربية2205
11,2537ناجحلكصر18/05/1987دمحم االمين / ابراهيم / اديكه41716133832928العربية2312
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11,2538ناجحكرو06/07/1991اعبير دمحم المختار41018228473917العربية2221
11,2539ناجحبوتلميت10/12/1993سمية باب احمد زين العابدين40848651436985العربية2304
11,2540ناجحانصافني14/03/1994المختار دمحم فال المعلوم40907543984396العربية2199
11,1341ناجحالخط15/12/1991المختار محمذن اماه41883869752145العربية2348
11,0842ناجحكيفه10/05/1987دمحم يهديه دمحم عبد الرحمن 41896976052791العربية2223
11,0043ناجحبوكي31/12/1984احمد طالب النانه41038561633706العربية2260
11,0044ناجحتيارت31/01/1987دمحم األمين عمر أحمد42391903670494العربية2229
11,0045ناجحاعوينات الظل21/12/1993دمحم محمود احمد الصديق42124837879851العربية2213
10,8846ناجحسليبابي31/01/1982يحي الكيحل موالي42377368589869العربية2331
10,8847ناجحمكطع لحجار31/12/1986دمحم/دمحم سالم/الغزواني42100489197579العربية2309
10,8848ناجحانواذيب02/12/1987اجود مفتاح الخير أحمد معلوم الحسين41122784563578العربية2314
10,8849ناجحالخط05/08/1990أحمد سالم / دمحم / أمياه42310946029943العربية2307
10,8150ناجحمكطع لحجار30/12/1988الطاهر إبراهيم الفرو41396342797021العربية2254
10,7551ناجحكيفه11/04/1991ببال دمحم محمود السالك احبيبي41551605149890العربية2207
10,7552ناجحكيفه01/12/1993المصطف ولد دمحم محمود 42177711675668العربية2268
10,7553ناجحالسدود24/12/1996ابوه دمحم عبد هللا خو41901189530013العربية2325
10,6354ناجحاركيز17/12/1982سعاد محمودا41094933705472العربية2287
10,6355ناجحاطار02/12/1984بمب سالم البنية41179687121117العربية2263
10,6356ناجحلكصر11/12/1985أحمد سالم دمحم مزيد حميلي41236389584583العربية2244
10,6357ناجحتجكجه25/02/1989دمحم محمود إسحاق41447868404000العربية2276
10,6358ناجحبوتلميت22/11/1990الشيخ المصطف سيد دمحم الشيخ المصطف41838444037017العربية2342
10,6359ناجحبرين16/09/1995عبدهللا دمحم المصطفى جدو41574603710696العربية2292
10,6360ناجححاسي اهل احمد بشنه11/12/1997يب حماه هللا جدو41222950742911العربية2202
10,5861ناجحولد ينجه31/12/1989ادوم اسلم سالم 41915442876708العربية2337
10,5862ناجحتكند08/04/1995مريم السالكة سيد أحمد انجبنان42413573924358العربية2243
10,5063ناجحاركيز31/12/1981عبد هللا أحمدو القريب42427488233355العربية2227
10,5064ناجحصنكرافه05/12/1989دمحم اإلمام عبد اكبد41114864161031العربية2302
10,5065ناجحكنكوصه31/12/1991الحسن إبراهيم اميجن41000376858387العربية2336
10,4066ناجحبلدان افريقية30/11/1990دمحم المجتبى بونه عمر لي42207594230978العربية2355
10,4067ناجحبوحديده21/12/1996إبراهيم احمد 42233899792560العربية2647
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10,3868ناجحالسبخة31/05/1988دمحم صالح الدين دمحم يحي41182549985083العربية2279
10,3869ناجحالنباغية31/12/1989سيدي دمحم داوود الفغ يحي41755953235612العربية2231
10,3870ناجحشنقيط20/12/1991احمد / دمحم / دمحم رمظان41726001721159العربية2313
10,3871ناجحالسدود10/12/1997عبد الرحمن حامد افاد41684145798431العربية2239
10,2572ناجحدار النعيم13/12/1981دمحم عبد هللا دمحم األمين دياه42362976703409العربية2343
10,2573ناجحروصو31/12/1982سمية بنت دمحم41251480199049العربية2288
10,2574ناجحبوتيلميت11/10/1988سيديا دمحم سالم 41630836971679العربية2286
10,2575ناجحالعرية08/12/1997دمحم يحي محمذن فال احمد محمود41594215686737العربية2322
10,1976ناجحلبراكنة31/12/1994ابوبكرن ولد دمحم األمين 41426493293394العربية2257
10,1377ناجحالمعدن15/02/1982ابوالقاسم دمحم األمين42248623059926العربية2266
10,1378الئحة االنتظارتوجنين29/10/1984دمحم دمحم المختار انقايه41810210008978العربية2301
10,1379الئحة االنتظارشكار10/12/1990حمود دمحم 41959722611962العربية2270
10,1380الئحة االنتظارتفرغ زينة08/11/1992سلم عالي سيد احمد41809026012670العربية2284
10,0681الئحة االنتظارتوجنين21/12/1986أم الخيري دمحم سيد محنض41414524126076العربية2228
10,0482الئحة االنتظارالمذرذره22/08/1988مالي يلول41365656875877العربية2281
10,0083الئحة االنتظارالمذرذرة12/12/1982دمحم نافع دمحم عبد هللا41147414943550العربية2240
10,0084الئحة االنتظارالمذرذرة06/12/1986رمله دمحمن ياعبيد41465162070341العربية2303
10,0085الئحة االنتظارتامشكط20/12/1991الحسين معط السالك41696099308106العربية2248
13,501ناجحاركيز31/07/1985اوداعت هللا امن48757981139534العلوم الطبيعية2416
13,202ناجحسيليبابي09/02/1982عصمان الجونا كوليبالي49352406219928العلوم الطبيعية2455
13,153ناجحانواذيبو04/10/1996خديجة دمحم أحمد سعيد49579420285272العلوم الطبيعية2630
12,104ناجحشنقيط15/12/1994دمحم يحظيه / بمب / حمباب49589878710376العلوم الطبيعية2449
11,805ناجحالتنسيق02/08/1995دمحم محمود احمد49114461375321العلوم الطبيعية2382
11,756ناجحازويرات22/03/1995عمر سرين امباي اندوك48809318519177العلوم الطبيعية2440
11,607ناجحتفرغ زينة25/06/1997دمحم الغيث دمحم عبد الحي49326940636733العلوم الطبيعية2469
10,908ناجحالميناء31/12/1991حاب صمب صان 48770261772058العلوم الطبيعية2385
10,809ناجحدار البركة28/12/1987ممدومختار او49192387835033العلوم الطبيعية2436
10,6510ناجحاطار31/12/1992علي دمحم ابريكه49546707155696العلوم الطبيعية2377
10,6011ناجحتفرغ زينة17/09/1995الطاهر الشيخ أحمد48943926169673العلوم الطبيعية2452
10,4012ناجحروصو28/12/1996مصطفى ماندير كي49218683975732العلوم الطبيعية2363
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10,3513ناجحتاشوط31/12/1988ادريس شيخو كامارا4964945868923العلوم الطبيعية2464
10,0314ناجحعرفات17/04/1999فطمة عبدالرحمان سيد احمد49311002565617العلوم الطبيعية2470
10,0015ناجحكيهيدي02/12/1989خاليدو عمار انجاي48733965559918العلوم الطبيعية2398
10,0016ناجحبوتيلميت06/12/1997رمله بنت سيد احمد48980906086410العلوم الطبيعية2414
10,0017ناجحمدبوكو31/12/1994بلخير حمادي امبارك48912068125070العلوم الطبيعية2429
10,0018ناجحبوكي30/11/1985عالي هاشيمي با49205223716848العلوم الطبيعية2418
10,0019ناجحتفرغ زينه28/04/1989هارونا تيجاني الداه49394215922350العلوم الطبيعية2458
10,0020ناجحروصو09/03/1994بشير هارونا ديا49831070797842العلوم الطبيعية2428
10,0021ناجحوتي31/12/1992امبري عبدالرحمان اديوب 49616375571575العلوم الطبيعية2437
10,0022ناجحبوكي31/12/1986بكر عبدهللا  تام49221245028272العلوم الطبيعية2430
10,0023ناجحتيد09/08/1993تيرنو مختار دمحمو ديا49053944164531العلوم الطبيعية2465
10,0024ناجحتفرغ زينة17/09/1989نبغوه دمحم عبد الرحمن 49041733413378العلوم الطبيعية2412
10,0025ناجحسوفه31/12/1992دمحم محمود دمحم باب48841825965540العلوم الطبيعية2472
10,0026ناجحلعويسي01/12/1993داوودا كيري با49188302624500العلوم الطبيعية2387
10,0027ناجحبوعنز30/01/1992اجيمي سيدي اتراوري49844113241060العلوم الطبيعية2361
10,0028ناجحابالجميل01/12/1993صمب انجام جالو49335854378353العلوم الطبيعية2375
10,0030ناجحعر31/12/1986يحي عصمان صو 49444532868880العلوم الطبيعية2456
10,0031ناجحمدبوكو14/02/1992عبد العزيز خطري بي48870231953385العلوم الطبيعية2384
10,0032ناجحصافا31/12/1994الحسن دمحم لمين  بالل لكويري49170647238612العلوم الطبيعية2366
10,0033ناجحتونكاد30/12/1995دمحم سالم / أمبارك / أحمد العبد  49272439447375العلوم الطبيعية2450
10,0034ناجحلكصيبه29/12/1996مامادو مامادو جالو49066306787323العلوم الطبيعية2389
10,0035ناجحتفرغ زينة22/09/1993احمد احمدو حيبل49525160310761العلوم الطبيعية2421
10,0036ناجحسيلبابي15/05/1987سارة زكريا كان49236702200354العلوم الطبيعية2401
10,0037ناجحالنعمه30/12/1988حامنه اعلي دمحم العبد48710640251120العلوم الطبيعية2365
10,0038ناجحانجاجبن 31/12/1989عبد سلي كانديكا48894658252923العلوم الطبيعية2419
10,0039ناجحالمذرذرة24/07/1994ببكر دمحمي اميه49152690228847العلوم الطبيعية2431
10,0040ناجحالطينطان30/12/1989دمحم المختار الداه سيدي المين49299582630777العلوم الطبيعية2374
10,0041ناجحانكورل14/02/1995بيدي عمار امبودج49135033185665العلوم الطبيعية2396
10,0042ناجحكيهيدي19/12/1995فاربا حابيبو عثمان انديرو49711173172418العلوم الطبيعية2367
10,0043ناجحالميناء31/03/1993الحضرام المصطفي الجيالن48967110676278العلوم الطبيعية2383
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10,0044ناجحروصو31/12/1993عثمان دمحمو عبد هللا 49696303390092العلوم الطبيعية2413
10,0045ناجحمونكل10/11/1994جيدي ألسان با49590625674445العلوم الطبيعية2388
10,0046ناجحتفرغ زينه07/12/1992حمدين عبدول سي49363120429570العلوم الطبيعية2400
10,0047ناجحصوفا29/07/1988صمبا حامد دياو 49094984341994العلوم الطبيعية2461
10,0048الئحة االنتظارروصو15/05/1983ممادو لمين حسين امبدج49688528000702العلوم الطبيعية2435
10,0049الئحة االنتظارعين اهل الطايع 26/12/1994زاهي / اسويلم / ابيليل49416057211270العلوم الطبيعية2445
14,381ناجحولد ينج30/12/1984مختار إسماعيال كان43612541644926الفرنسية2479
14,252ناجحمغامه18/10/1988عيسى صيدو سي43319038103429الفرنسية2512
13,923ناجحتفرغ زينة04/08/1984الحسن ولد المختار43072029932290الفرنسية2502
12,884ناجحبابابي10/12/1992ممادو عثمان وان43418666771424الفرنسية2499
12,385ناجحبوكي31/12/1988مامادو آبو امباي43361580646138الفرنسية2478
12,256ناجحامبان18/05/1986مامادو موسى اتيام43427351185256الفرنسية2535
12,137ناجحتفرغ زينة18/04/1990عيشة الحسين كي43521203350961الفرنسية2526
11,758ناجحارمبار08/11/1985جينابا همت سي43518749920406الفرنسية2495
11,759ناجحعبلي31/12/1987موسى كيي ياترا 43625193633559الفرنسية2529
11,7510ناجحتجكجة23/12/1997سيدي/ دمحم األمين/ المعلوم43499987728676الفرنسية2519
11,7511ناجحبوكي11/06/1999هاجاراتا مامادو جاه43586586102606الفرنسية2520
11,6312ناجحدار البركه31/12/1995دمحم ينج الشيخ43141623159783الفرنسية2503
11,5013ناجحانواذيبو04/06/1986تيرنو مختار انديكودي جا43320892086691الفرنسية2484
11,2514ناجحبوكي31/12/1986دمحم بونه 43372228510884الفرنسية2501
11,2515ناجحجول31/12/1987عبد هللا صمب كان43633129108645الفرنسية2481
11,2516ناجحروصو20/08/1994حبيبتا دمحم غالي ديا43477965407686الفرنسية2509
11,1317ناجحبوكي24/08/1990بكر ابراهيما انكيدي43155759364913الفرنسية2507
11,0618ناجحبوكي14/06/1988عبدول أداما اندنكو43223946296785الفرنسية2522
11,0619ناجحامبان31/12/1992ابراهيما همادي باه43287663701311الفرنسية2511
11,0020ناجحلكصر25/05/1986امادو الصان43350338610996الفرنسية2491
10,8821ناجحكيهيدي11/09/1988عمار آمادو تورى43172216007390الفرنسية2518
10,8822ناجحدار البركة20/09/1989ابوبكر داوود كي43339039918105الفرنسية2521
10,8323ناجحجول04/06/1985عمار عبد هللا انجاي43348679333700الفرنسية2485
10,7524ناجحعر01/02/1985عيسى يوسف سماري43489346295127الفرنسية2528
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10,7525ناجحبابابي11/04/1992عبدوهللا امادو تيجان43391758979377الفرنسية2490
10,5026ناجحمقامة 31/12/1986عبد الرحمن جوب43049651277871الفرنسية2489
10,5027ناجحاركيز31/12/1989دمحم دمحمو آبو43167102096143الفرنسية2514
10,5028ناجحكيهيدي10/06/1990بكاري عبد هللا سيسخو43018776445638الفرنسية2483
10,4429ناجحارمبار04/12/1986داود سلي43190303782661الفرنسية2494
10,3830ناجحبوكي31/03/1987دمحمو كاالدو43509215907145الفرنسية2500
10,3831الئحة االنتظارجول18/12/1989مختار دمب سي43544955020834الفرنسية2480
10,3832الئحة االنتظارانواذيب04/12/1990حبصة يوبا ديارا43058282046144الفرنسية2533
10,2133الئحة االنتظارجدر المحكن31/12/1985بابكر عبدوالي سي43408532614507الفرنسية2506
14,001ناجحالميناء01/10/1986خديجة بوبكر 48529890372104الفلسفة2548
14,002ناجحكيفه31/12/1997مناية دمحم المصطفي الشرفه48427773176578الفلسفة2543
13,633ناجحالسبخة10/10/1987دمحم عبد الرحمان مختار السالم مختار السالم48479992797993الفلسفة2557
13,634ناجحباركيول01/12/1989الشيخ دمحم معطل 48635677322701الفلسفة2544
13,635ناجحابوظبي12/03/1991ام المومنين اباه48465160666266الفلسفة2549
13,636ناجحامبود05/12/1994دمحم لمين دمحم تراد48437952197838الفلسفة2555
13,257ناجحجكني31/12/1982دمحم سيدي  دمحم دمحم همد48488874233181الفلسفة2536
13,138ناجحكيفه20/12/1990الطالب زيدان المختار امبابو48458704881366الفلسفة2556
13,009ناجحتمبدغه21/09/1988فطمة النينه مسعود48411049751170الفلسفة2538
12,8810ناجحدار النعيم25/02/1984دمحم فاضل دمحم المختار احمد حامد48493175836455الفلسفة2540
12,8811الئحة االنتظارتفرغ زينه07/12/1994دمحم سيدي دمحم ختاري48603786884657الفلسفة2545
14,831ناجحروصو31/12/1994هارونا مامادو جالو47939604493704الفيزياء والكيمياء2601
14,502ناجحالميناء31/12/1987سليمان بوكر ديوب47922911159151الفيزياء والكيمياء2592
14,253ناجحالميناء31/12/1994سعيد العيد ابليل48110594874132الفيزياء والكيمياء2589
14,104ناجحبرينه09/09/1992دمحم األمين حييه بدوه48017267718017الفيزياء والكيمياء2586
13,555ناجحلكران 31/12/1995عبد هللا المين عبد هللا47916736835465الفيزياء والكيمياء2571
13,256ناجحلحرش31/12/1987سيد دمحم بشير زاله48319705713495الفيزياء والكيمياء2591
13,207ناجحالغايره27/05/1995عبد هللا السالم لمرابط48086256821944الفيزياء والكيمياء2600
13,008ناجحغابو30/12/1991بكاري خاري باخايوخو47987459031311الفيزياء والكيمياء2572
12,959ناجحكيهيدي28/12/1985با عليو دمحم سيري سيسوخو47941340110485الفيزياء والكيمياء2583
12,9010ناجحبوقي10/08/1994التجاني دمحم باصيرو48287659926168الفيزياء والكيمياء2567
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الرتبةالمعدلمالحظةمكان الميالدتاريخ الميالداالسم واللقبالرقم الوطني التوهيمالتخصصالرقم
12,8511ناجحالنباغية20/12/1996دمحمن المختار السالم مقام47951558367857الفيزياء والكيمياء2587
12,8312ناجحبوكي31/12/1988سليمان جيبي با48154936704518الفيزياء والكيمياء2559
12,8013ناجحهايرامبار31/12/1993دمحم الحسن جنك48194929111164الفيزياء والكيمياء2577
12,7514ناجحعرفات30/12/1997سيد الحسن دمحم محمود48030867468479الفيزياء والكيمياء2594
12,7315ناجحاطار14/12/1994دمحم لمين عبد القادر سيد احمد48120763171557الفيزياء والكيمياء2564
12,4516الئحة االنتظارالميناء07/02/1993دمحم احمد دمحم مالك 47996014234256الفيزياء والكيمياء2570
12,2217الئحة االنتظاردار النعيم01/12/1994دمحم سالم ابي48103135187441الفيزياء والكيمياء2596

الرئيساألعضاء
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