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   الجمھوریة االسالمیة الموریتانیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 إدارة التعلیم العالي

 

الغـــــب  

، 2015مایو  40یطلب من الطالب المترشحین للمنحة الوطنیة، أن یقدموا في أجل أقصاه 
:مصدقة للوثائق التالیة اأو نسخ صوالط، أإلى إدارة التعلیم العالي بنواكشو  

باكالوریاال -  
2014/2015شھادة التسجیل للعام الجامعي  -  
ان وجدت. الشھادات الجامعیة  -  

 ویتعلق األمر بـــ:

رقم 
الملف

 الدولةالتخصص اإلسم الكامل

 الجزائرمعلوماتیة  سید احمد سوداني16
 الجزائرالھندسة المدنیة  عثمان عبدي عمار56

 الجزائرترومیكانیكاالك موالي النھدي موالي المھدي148
 الجزائرھندسة میكانیكیة  محمد احمد بلي155
 الجزائرھندسة مدنیة  محمد سالم محمد عثمان161
 الجزائرھندسة میكانكیة  سھى دید301
 الجزائرھندسة میكانكیة فاضل حامد309
 الجزائرمواصالت اسحاق الشیخ سیدیا618
 الجزائریةھندسة مدن احمد سالم اودیكھ666
 الجزائرمعلوماتیة اسلم احمد داداه722
 الجزائرجیولوجیا محمد بوي سید حامد1120
 الجزائرطب اسماعیل محمد المھدي2790

 الجزائرریاضیات احمد سنوسي42

 الجزائرطب احمد حمادي91
 الجزائركھرباء فاطمة جدین198
 الجزائرھندسة مدنیة محمد اعل228
حم محمود دداهم672  الجزائرطب 
 الجزائرطب محمد المختار السالك733
 الجزائرطب تتار سید الھادي743
 الجزائرعلوم وتقنیة  محمد عبد هللا ابراھیم876
 الجزائرطب سید ابراھیم امخیطرات880
 كاناداھندسة سید محمد بیالھي133
 مصرمھندس تكنولوجي محمد الحسین المصطفى598
 مصرمھندس تكنولوجي محد یسلم ددي 1113
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 مصرمھندس تكنولوجي الشیخ بواللھ597
 مصرزراعة وبیطرة محمد حافظ سید695
 مصرعلوم االرض شیخنا اسحاق660
 مصرھندسة مدنیة مصطفى المصطفى684
 مصرطب اسنان الشیخ محمد سعد882
 فرنساریاضیات محمد سیدینا حمد10
د هللا اماهمحد عب32  فرنساعلوم االرض  
 فرنساھندسة مدنیة خادجة حمد72

 فرنسامھندس تكنولوجي نور الدین صادق147
 فرنساھندسة مدنیة صادى موسى كلي306
 فرنسامھندس تكنولوجي النیا النیا311
 فرنساھندسة كھربائیة یوسف مني555
 فرنسمھندس تكنولوجي مختار با572
الزین  حماد592  فرنساریاضیات ومعلوماتیة 
 فرنساعلوم ھندسة  ابو كبي650
 فرنساھندسة مدنیة زین حي1188

 فرنسابیوكیمیاء حمادي دینج9
 فرنساھندسة مدنیة محمد االمین لمرابط44
 قرنسافیزیاء محمد لي 70
 فرنساریاضیت مطبقة  محمد االمین كابر81
 فرنساھندسة ابوبكر دیالو90
 فرنساتامین اسماعیل بالل99

 فرنساعلوم وتقنیات الحاج دیا120
 فرنساھندسة مدنیة سید عبد هللا ممون125
 فرنسااقتصاد احصاءات مطبقة محمد االمین الحضرامي 137
 فرنساھندسة  محمد الشیخ محمد الشیخ162
 فرنساكھرباء عبد هللا بال167
 فرنساحصاءات مطبقةاقتصاد ا بندا با187
 فرنساریاضیات واحصاء سیدي السالك249
 فرنساریاضیات ومعلوماتیة مینھ الواقف267
 فرنساریاضیات ومعلوماتیة سیدعبد هللا محمد احید277
 فرنساریاضیات ومعلوماتیة القاسم لمیمي 296
 فرنساریاضیات ومعلوماتیة الكوري الكوري 514
یخمحمد احمد ش540  فرنساھندسة كھربائیة 
 فرنساھندسة مدنیة موالي عبد هللا موالي الحسن541
 فرنساكھرباء عبد هللا انجاید543
 فرنساعلوم مطبقة وتقنیات عبد العزیز ادیاو546
 فرنسافیزیاء یوسف بادي 552
 فرنسافیزیاء وكیمیاء جبریل صاو565
 فرنساتیةریاضیات ومعلوما دبا سالم نویمان601
 فرنسامعلوماتیة احمد باب محمد المصطفى608
 فرنسااقتصاد وتسییر الحسن القیوث651
 فرنساھتدسة المعادن عبد الرحمن داھي 664
 فرنساالقانون ابو فال 692
 فرنساالقانون سید محمد دیاكانا811
 فرنساالمالیة شكري اعل بوھا2731
 فرنساوماتیةمع ریاضیات فاطمة كابان2732

 فرنساالخرائطیة بوبكر سي26
 فرنسااقتصاد عبد الرحمن سید ببكر84

 فرنساعلوم الحیاة ممادو دیالو131
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 فرنساریاضیت مطبقىة متالي الحسن272
 فرنساجغرفیا حمدي احمدو571
 فرنساریاضیات سید عبد هللا بیھا807
 فرنسامعلوماتیة باي دیاكانا838

 لیبیاھندسة تقنیة محمد یجي خو359
 المغرب طب  حسین الطیب 111
 المغربریاضیات معلوماتیة سید محمد كبد1128

 المغربالقانون  فاطمة الطلبھ86
 المغربایدرولوجیا محمد االمین حمودي262
 المغربھندسة البحریة محمد عبد هللا خیري 164
 المغربىة مطبقةمعلوماتی محمد عالي بوحنان 269
 المغربدراسات اسالمیة  الحسن الشیباني 756
 المغربھندسة محمد النحوي 773
 المغربالقانون احمد علوي 813
 المغربفیزیاء المعلومھ ببات1001
 المغربالمالیة یمھلھا محمد المختار2787
 المغربالمالیة امنة سویاد2788
لمغرباصحافة  الشیخ بي سالك716  
 المغربتسییر احمد النحوي 978
 السینغالعلوم صحة آوى ادیاكانا263
 السینغالطب فاطمة الملقبة توتو الشیخ التراد284
 السینغالطب فطمة البشیر745
 السینغالطب النانھ محمد محمزد1101
 السینغالطب احمد بدي محمود1122
 السینغالطب احمد ابده1127
 السینغالطب محمد االمین سلمان1129
 السینغالطب محمد فال محمد عبد هللا1133
 السینغالطب عز الدین محمد1153
 السینغالطب داودا اتریرا1070
 السینغالطب محمد االمین النحوي 1098
 السینغالطب سید بوي الشیخ محمد فاضیل1139
 السینغالطب محمد فاضل اعبیدي1144
 السینغالطب احمد حیدرا محمدن1152
 السینغالطب مصطفى القطب1156
 السینغالطب الكوري محمد سید1172
 السینغالطب الولي عبد هللا1178
 السینغالطب اسلم بناھي1182
 السینغالھندسة صناعیة ومعدنیة محمد عبد الرحمن احمدي 2743
 السینغالطب  محمد ناصر الدین عبد هللا109
 السینغالامراض جلدیة غالت بن279
 السینغالمعلوماتیة ابراھیم سید محمد 847
 السینغالریاضیت معلوماتیىة محمد عبد الحي مولود1061
 السودانطب اسنان الھاشم احمد حرمة252
 السودانھندسة معادن ابراھیم االقظف646
 السودانطب محمد المین نناه690
ین  شیخنازین العابد778  السودانھندسة تقنیات 
 السودانھندسة محمد یحي لحبیب843
 السودانھندسة  العتیق مناه844
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 السودانھندسة كھربائیة احمد اسحاق1111
 السودانندسة مدنیة احمد اسحاق1112

 تونسالمالیة  محمد سعد 40
 تونسالمالیة مریم محمد احمد617
 تونسراحةج شغالي الحاج سیدي48

 تونسشبكة معلوماتیة التسییر المصطفى بشیر273
 تونسالمالیة فاطمة مختار مولود506
 تونسالمالیة والمحاسبة محفوظ البكاي 809
 تونسھندسة صناعة ومعادن علیون مصطفى 846
 تونسطب محمد محمود احمدو1135
 تونسالمالیة محمد سید فال عینینا1151
صالحصالح 322  تركیاجولوجیا المعادن 

  

  المدیر
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 الجمھوریة االسالمیة الموریتانیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 إدارة التعلیم العالي

 

الغـــــب  

، 2015مایو  40یطلب من الطالب المترشحین للمنحة الوطنیة، أن یقدموا في أجل أقصاه 
عام التسجیل لل شھاداتل مصدقة اأو نسخ صوالط، أالي بنواكشوإلى إدارة التعلیم الع

.المصالح المختصة في المؤسسات التي یدرسون بھاصادرة عن  2014/2015الجامعي   

  :ویتعلق األمر بـــ

رقم 
الملف

 الدولةالتخصص اإلسم الكامل

 الجزائرھندسة مدنیة احمد بزید عب هللا321
 مصردنیةھندسة م سید احمدسید حبیب166
 مصرھندسة تقنیات فاروق احبیب سید129
 فرنساھندسة كھرباء یوسف میمي555
 المغربمحاسبة  الشیخ احمد الطالب عمار 93
 المغرباالیدروجولوجیا محمد االمین حمیده262
 المغربالقانون الحسن الحسن948
 المغربعلوم جیولوجیا فضیل ببكر950
 المغربم وتقنیاتعلو میمین ایاه991
 البرتغالمعلوماتیة محمد محمود اجدین755
 السینغالریاضیات معلوماتیة الشیخ ابراھیم سید حمود580
 السینغالمعلوماتیة ابراھیم سید عال579
 السینغالریاضیات معلوماتیة احمد التلمودي586
نغالالسیریاضیات معلوماتیة میمونة بالل محمد االمین عمار 587  

اطاخط845  السینغالمعلوماتیة 
 السینغالمعلوماتیة  راضي محمد الشیخ851
 السینغالشبكة وانظمة اسلم امبارك858
 السینغالمعلوماتیة احمد عثمان حمیدي محمد869

 السینغالعلوم مطبقة عبد الرحمن1065
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 السینغالمعلوماتیة المصطفى المصطفى1082
لياحمد سالم لو1184  السینغالمعلوماتیة 
 السینغالاورتوبیدیا القاضي القاضي291
 السینغالفیزیا خالیدو سي1088
 السینغالعلوم وتقنیات محمدن العون2918
 تونسجراحة شغالي الحاج سیدي48
 تونسطب اسنان سید عبد هللا سید ابراھیم759

 مصرطب اسماعیل محمد عبدولي
حبیبسید عبد هللا سید   مصرتقنیات طب 
 مصرعلم اقتصاد مختار المحجوب
 سوریاھندسة  كھربائیة عبد هللا ولد الداه

 سوریاصیدلة محمد عبد هللا امانة هللا
 سوریاالبترول سید ولد أحمد

  

  المدیر
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   الجمھوریة االسالمیة الموریتانیة

  لعلميوزارة التعلیم العالي والبحث ا

 إدارة التعلیم العالي

 

الغـــــب  

مایو  40یطلب من الطالب المترشحین للمنحة الوطنیة، أن یقدموا في أجل أقصاه 

غة،صادرة ط، شھادات تثبت متابعتھ لسنة ل، إلى إدارة التعلیم العالي بنواكشو2015

 عن جھة موثوق بھا. یتعلق األمر بــ:

 الدولة التخصص  االسم اكامل فرقم المل

اورتبیدیا المغرب 1014 الطاھر محمد

طب أطفال المغرب 1107 عباس عباس

طب السینغال 1098 محمد االمین النحوي

طب السینغال 1130 محمد سالم آغا

طب السینغال 1152 احمد حیدره محمدن

ھندسة میكانیكیة السینغال 2803 سیدي بحمادي

 المدیر
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