
المعدل االسم الرقم

19,35 بيبات ولد أكاه 974

19,15 هديتي حسن سالم احمد 20

19,05 االمين دمحم محمود دمحم 59

19,05 المختار هللا عبد دمحم 550

19 احمد الشيخ مصطفى 43

18,95 احمد الشيخ ولد دمحم 111

18,9 الصغير سيد يحي يسلم 438

18,9 اشبيه ولد إدوم  694

18,85 الدايم عبد ولد النيه  6

18,85 خطري ولد الشيخ  106

18,8 احيد دمحم منت مريم  119

18,8 عمار ولد بباي دمحم 54

18,6 العلمي سيدينا 274

18,6 دمحم ولد هللا عبد 136

18,6 معروف ولد الطيب 388

18,6 األمين دمحم ولد عالي دمحم 403

18,6 إبراهيم دمحم ولد  دمحم  188

18,55 محفوظ فاضل دمحم 1088

18,55 يحي دمحم ولد معاذ  259

18,5 سيديا دمحم فاطمة 1073

18,5 الشيخ دمحم سيد 619

18,5 النفاع هللا عبد 16

18,5 احمد الشيخ دمحم 730

18,5 األمين دمحم الرحمن عبد 56

18,5 هللا حبيب الحسن اسماء 448

18,45 سعود  دمحم احمد 792

18,4 اماه ولد احمدو 472

18,4 صالح دمحم دمحم سيد 1057

18,35 دمحم سيد ولد محمود سيد 427

18,3 الحسين االمين دمحم 955

18,3 األمين دمحم ولد الشيخ 25

18,25 طالب أحمد منت مريم  341

18,25 هللا عبد دمحم  أميه  973

18,25 المنجى ولد يسلم احمد  488

18,3 حامدن منت ميمونة  430



18,2 أن ولد الشيخ ولد شيخنا 813

18,15 احمد ولد الحميد عبد 211

18,15 خطري ولد أبراهيم 360

18,1 المقري أباه  يحي دمحم 298

18,1 دمحم رملة 452

18,1 عمار ولد أماد  1034

18,05 حباب أحمد ولد الطيب 132

18,05 الطلبة منت مسعودة 33

18 المعالي أبي ولد دمحمن  358

17,95 فال دمحم العارف 113

17,95 محمود دمحم ولد  باب  833

17,85 دمحم ولد اسحاق 131

17,85 الحسن دمحم ولد الحسن 1137

17,85 هللا عبد منت فاطمة  199

البراعم نتائج

المعدل االسم الرقم

دمحم الشيخ عابدين          17,00 648

الرحمن عبد عالي          15,83 10

عرفات توت          15,50 655  

عرفات ولد احمد          15,08 653

لفضل دمحم          15,00 87

االمين دمحم ولد هللا عبد دمحم          14,67 701

الحسين ولد سالم دمحم          14,67 708  

دمحم سيد احمد          14,50 83

ببكر دمحم ولد فال دمحم          14,50 662

الغيث بنت الزين          14,33 657

هللا عبد دمحم القالية          14,00 125

احمد ولد السالك          14,00 649  

هللا عبد ولد اعمر          13,83 81

دمحم ولد يعقوب دمحم          13,83 124

محمود دمحم بنت ابنية          13,83 695  


