
تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1998/08/20 منال غنة 2020/004416 0001

1996/09/14 منال فرحات 2020/007693 0002

1997/07/10 منال فقراوي 2020/003005 0003

1998/08/08 منال لوكال 2020/003231 0004

1997/06/27 منال لوني 2020/005019 0005

1994/02/21 منال مسعودان 2020/005893 0006

1997/01/12 منال موايسي 2020/004833 0007

1998/03/27 منال يحياوي 2020/001893 0008

1998/12/16 منال مناد 2020/006445 0009

1996/03/07 منال اميرة جواني 2020/004099 0010

1997/07/11 منال حنان بختاوي 2020/000809 0011

1997/08/22
منال نور 

الهدى
بونشادة 2020/005264 0012

1997/03/13 منذر أوجاني 2020/000895 0013

1995/11/05 منذر بوشربة 2020/007560 0014

1993/07/27 منذر بن يمين حداد 2020/006528 0015

1992/10/31 منزولة لنزروج 2020/001953 0016

1996/12/17 منصف ميساوي 2020/001133 0017

1995/07/26 منصف يكن 2020/008046 0018

1994/11/20
منصف صالح 

الدين
بلخام 2020/008797 0019

1998/03/09
منصف عماد 

الدين
سدات ثاني 2020/004667 0020

1994/04/20 منصور بلخوان 2020/007350 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي
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معهد األدب العربي  المدرج " ب " 



1997/02/13 منصورية كليفة ب/2020/000043 0022

1995/01/27 منصورية مكي 2020/000678 0023

1994/07/17 منقد بوجعادة ب/2020/000052 0024

1996/01/23 منور بوقروة 2020/004340 0025

1996/03/11 منون فركون 2020/006987 0026

1994/09/15 منى بوالفخار 2020/006576 0027

1992/12/28 منى شوانة 2020/005006 0028

1997/10/09 منى عاشور 2020/003953 0029

1996/04/13 منى كحالل 2020/005923 0030

1997/09/18 منى كروش 2020/006879 0031

1994/08/08 منى كيالني 2020/000451 0032

1995/03/16 منى محزم ب/2020/000449 0033

1995/08/10 منى مهداوي 2020/002877 0034

1995/08/27 منى الظاوية غماري 2020/003423 0035

1995/09/12 منية أشواق عمارة 2020/000396 0036

1996/04/06 منير العربي بسيسة 2020/000971 0037

1994/04/23 منير بن جفال 2020/005113 0038

1995/01/09 منير بوعزة 2020/007424 0039

1995/09/30 منير ساسي 2020/004528 0040

1996/08/23 منير عصاد 2020/001268 0041

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/12/03 منير دمحمي 2020/000923 0042

معهد األدب العربي  المدرج " ب " 



1996/06/15 منير مهدي 2020/007192 0043

1997/12/21 منير موسى 2020/005586 0044

1997/06/28 منير هلو 2020/003853 0045

1996/11/26 منير بوهراوة 2020/007010 0046

1995/08/31 منيرة بوراجي 2020/003518 0047

1997/02/06 منيرة كنزة حيمودة 2020/007720 0048

1997/09/05 مهاء بكوش 2020/006893 0049

1997/09/29 مهاد قانة 2020/006537 0050

1994/12/19 مهال بلباهي 2020/007543 0051

1997/11/17 مهدي بلجوهر 2020/005903 0052

1997/12/07 مهدي بن عيسى 2020/004908 0053

1997/02/21 مهدي بن نافلة 2020/002672 0054

1995/04/12 مهدي بن نعمــان ب/2020/000755 0055

1998/04/11 مهدي بوجمعة 2020/005032 0056

1994/12/17 مهدي جدايدي 2020/007674 0057

1994/08/11 مهدي جديد 2020/001751 0058

1996/08/31 مهدي حداد 2020/001678 0059

1996/06/09 مهدي حمداش 2020/003631 0060

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1994/10/11 مهدي رحال 2020/001816 0061

1993/01/01 مهدي زواقري 2020/003489 0062

1995/04/27 مهدي طلحاوي 2020/008426 0063

1996/06/03 مهدي عمارة ب/2020/007427/000066 0064

معهد األدب العربي  المدرج " ب " 



1992/11/10 مهدي عيساوي 2020/007810 0065

1998/11/16 مهدي لعور 2020/002938 0066

1994/01/07 مهدي مجراس 2020/001285 0067

1994/04/21 مهدي دمحم الشريف 2020/005973 0068

1998/12/26 مهدي مرزوق 2020/000852 0069

1994/07/26 مهدي مقدم 2020/006493 0070

1997/11/03 مهدي مناصر 2020/005990 0071

1997/11/25 مهدي صالحي 2020/000521 0072

1993/05/29
مهدي حسام 

الدين
رزق هللا 2020/005838 0073

1997/07/14 مهدي فاروق فاتح 2020/001452 0074

1996/06/15 مهدي يزيد عيساوي 2020/001043 0075

1997/06/26 مهدية بطاهر 2020/002453 0076

1995/03/02 مهدية بن عمرة 2020/007669 0077

1993/10/06 مهدية معزوزي 2020/006700 0078

1995/07/14 مهى سناء كريبي 2020/008285 0079

1994/01/09 موساوي الطيب 2020/006340 0080

1996/11/20 موسى بلمصابيح 2020/008410 0081

1996/02/22 موسى بوعمار 2020/002713 0082

1994/01/01 موسى حمدي 2020/003747 0083

1991/02/12 موسى زحي 2020/008329 0084

1994/01/19 موسى زمور 2020/003523 0085

1996/11/23 موسى عفان 2020/007775 0086



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1996/02/18 موفق بن طاهر 2020/002007 0001

1993/05/30 موالي أحمد عكرمه 2020/005638 0002

1999/05/04 مولود بديار 2020/008517 0003

1997/09/28 مولود زمام ب/2020/001112/000390 0004

1995/08/14 مولود باسل شماشمة 2020/006643 0005

1997/02/11 مونيا سعيدي 2020/003919 0006

1994/11/10 مونية أشلي 2020/007861 0007

1997/08/03 مونية جباري 2020/000317 0008

1992/12/11 مونية جيجيك 2020/007209 0009

1997/03/29 مونية قندوزي ب/2020/000759/000234 0010

1993/01/18 مونية قورة 2020/003920 0011

1995/08/20 مونية الغة 2020/008095 0012

1994/11/07 مونية مانع 2020/003777 0013

1997/07/15 مونية معوش 2020/000587 0014

1998/03/06 مونية ريما كيشو 2020/005144 0015

1995/01/31 مؤنيس بوفريوة 2020/001335 0016

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي
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معهد األدب العربي  المدرج "ج " 

معهد األدب العربي  المدرج "ج " 



1995/01/31 مؤنيس بوفريوة 2020/001335 0017

1996/02/06 مي أشواق حافظ 2020/004958 0018

1995/09/01 ميادة بن ديدة 2020/006086 0019

1997/09/27 ميرة أسبايعي 2020/006438 0020

1993/05/15 ميرة جنان 2020/007819 0021

1996/06/16 ميرة شلواح 2020/008024 0022

1995/10/09 ميساء بداوي 2020/004492 0023

1997/04/07 ميساء مردود 2020/005052 0024

1996/01/05 ميساء آمنة زهيدة 2020/008563 0025

1997/10/16 ميساء آمنة مالص 2020/002444 0026

1998/11/28 ميسم توامي 2020/003652 0027

1996/07/07 ميلود بلقوران هجالة 2020/008755 0028

1998/10/26 ميلود درويش ب/2020/000757 0029

1993/05/21 ميلود عبدالقادر 2020/006520 0030

1997/11/05 ميلود إلياس بوهادي 2020/004362 0031

1995/03/13 ميلودي ريمة 2020/005403 0032

1994/01/01 ميلية ورزقي 2020/001147 0033

1994/09/20 ميمون عبو ب/2020/001741/000414 0034

1997/02/26 ميمونة بقارة 2020/000756 0035

1995/02/14 ميمونة نوار 2020/008627 0036

1993/07/31 ناجح زبيري 2020/007429 0037

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1995/11/02 ناجم الدين باجوج 2020/004502 0038

1994/08/21 نادة طزاوي 2020/006042 0039

معهد األدب العربي  المدرج "ج " 



1997/04/19 نادية السمياني 2020/003347 0040

1995/12/14 نادية بختي 2020/001992 0041

1993/11/29 نادية بلقاسمي 2020/006588 0042

1996/04/15 نادية بوحزام 2020/005512 0043

1995/01/09 نادية بوخديمي 2020/003215 0044

1996/04/15 نادية بوزيد 2020/004550 0045

1997/06/07 نادية بوستين ب/2020/000115 0046

1993/08/25 نادية حطاط 2020/005414 0047

1998/07/04 نادية حمدي 2020/002337 0048

1993/09/09 نادية حميدي 2020/007217 0049

1994/12/14 نادية درويش 2020/006811 0050

1995/03/13 نادية رزقان 2020/007687 0051

1993/01/02 نادية رمضاني 2020/003141 0052

1998/02/26 نادية شالخ 2020/006725 0053

1994/08/21 نادية شداد 2020/002913 0054

1998/03/24 نادية شرفي 2020/003817 0055

1995/03/04 نادية طيبي 2020/006575 0056

1995/06/06 نادية لبيض ب/2020/000303 0057

1994/09/12 نادية لكايلي ب/2020/000109 0058

1996/08/21 نادية مرابط 2020/005329 0059

1992/12/10 نادية مريمي 2020/005857 0060

1995/10/14 نادية موهوب 2020/008522 0061

1994/12/12 نادين بن الزين 2020/007080 0062

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/11/20 ناديه حمادوش 2020/001869 0063

1993/09/01 ناريمان بغري 2020/003253 0064

1995/03/20 ناصر ساعد 2020/005200 0065

1994/08/21 ناصر كساسي 2020/007639 0066

1993/09/21 ناصر الدين العيرج 2020/007689 0067

1995/08/23 ناصر الدين كطاطة 2020/002481 0068

معهد األدب العربي  المدرج "ج " 



1996/09/21 ناصر الدين حيمي 2020/001286 0069

1997/08/25 ناصر رفيق مزاري 2020/005866 0070

1998/09/06 نائل قمر الدين هبوب 2020/003155 0071

1996/05/06 نايلة بوكحيلي 2020/003374 0072

1994/08/01 نايلة حاج هللا 2020/008132 0073

1996/03/02 نايلة حركات 2020/008465 0074

1993/12/10 نبية بسلطان 2020/008042 0075

1993/12/25 نبيل بخوش 2020/002419 0076

1994/02/24 نبيل بلقاسم 2020/007607 0077

1993/04/26 نبيل بوقرة 2020/000856 0078

1997/05/05 نبيل داني الكبير 2020/004047 0079

1993/08/08 نبيل دحماني 2020/007821 0080

1997/06/16 نبيل صحراوي 2020/003297 0081

1996/04/18 نبيل مقدود 2020/000193 0082

1993/07/27 نبيل منجل 2020/005099 0083

1993/07/12 نبيل ناجي 2020/005472 0084

1996/10/13 نبيل وناس 2020/001612 0085

1994/12/20 نبيلة العيدي 2020/004731 0086

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/12/16 نرمين بوحبيلة ب/000471/ب/2020/000470 0001

1995/05/04 نريمال مناصرية 2020/007465 0002

1994/04/07 نريمان اسماعيل ب/2020/000462 0003

1993/07/04 نريمان العريف ب/2020/003079/000122 0004

1996/01/21 نريمان الوافي 2020/007485 0005

1997/12/23 نريمان بن سليمان 2020/007126 0006

مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
 -2020 -دورة
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1994/03/27 نريمان بوربعة 2020/004532 0007

1995/06/30 نريمان بوشارب 2020/002826 0008

1996/04/02 نريمان حر ب/2020/000677 0009

1995/08/19 نريمان راشدي 2020/002304 0010

1997/02/19 نريمان ربيعي 2020/007129 0011

1995/01/05 نريمان زايدي 2020/000983 0012

1994/11/11 نريمان زمورة 2020/006815 0013

1996/05/09 نريمان ساعد 2020/006117 0014

1996/09/10 نريمان سليماني 2020/001072 0015

1998/10/12 نريمان فزاع 2020/000232 0016

1995/01/26 نريمان حدة حميزي 2020/007450 0017

1996/01/12 نزار حمادي 2020/008178 0018

1998/06/18 نزام هالل ب/2020/000006 0019

1998/01/19 نزيم زرخفاوي 2020/006591 0020

1994/07/18 نزيهة حوة 2020/006345 0021

1995/10/12 نزيهة سالمة 2020/006162 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1994/07/04 نزيهة عاشوري 2020/007030 0001

1992/11/27 نزيهة عيساوي 2020/005862 0002

1995/06/27 نزيهة مختاررحماني 2020/008044 0003

1994/07/06 نزيهة معزوز ب/2020/000293 0004

1996/03/06 نزيهة يحياوي 2020/001739 0005

1994/09/10 نزيهة أسماء خميس 2020/004143 0006

1995/08/11 نسرين أقنيني 2020/004680 0007

1999/02/06 نسرين أوسيدهم 2020/002080 0008

1998/03/28 نسرين اوماني 2020/000240 0009

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
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1997/04/06 نسرين ايت ايدير 2020/004566 0010

1994/07/17 نسرين باز 2020/007510 0011

1997/07/10 نسرين بخديجة 2020/006336 0012

1993/11/28 نسرين بخوش 2020/002566 0013

1993/10/17 نسرين براف 2020/006260 0014

1997/09/06 نسرين برقي 2020/000668 0015

1997/10/14 نسرين بلهواري 2020/006392 0016

1993/12/16 نسرين بن عتو 2020/005999 0017

1997/10/19 نسرين بوبنية 2020/002629 0018

1998/07/24 نسرين بوجنان 2020/000174 0019

1994/03/22 نسرين بوخالفة 2020/002674 0020

1995/01/01 نسرين بوزراع ب/2020/002930/000231 0021

1998/01/27 نسرين بوشرف 2020/005649 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/10/06 نسرين بوشطيط 2020/002200 0001

1993/09/04 نسرين بوقندورة 2020/008232 0002

1995/03/07 نسرين بولحبال 2020/004136 0003

1997/07/15 نسرين بولفركات 2020/007017 0004

1996/02/09 نسرين بومرداسي 2020/007369 0005

1997/06/20 نسرين جوادي 2020/001154 0006

1997/07/02 نسرين حاجي 2020/004825 0007

1995/12/15 نسرين حصران 2020/008454 0008

1998/02/16 نسرين حماني 2020/008845 0009

1996/03/04 نسرين حيرش 2020/005487 0010

1997/08/02 نسرين خرف هللا 2020/003977 0011
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 -2020 -دورة



1997/04/01 نسرين خليفاتي 2020/001202 0012

1995/10/26 نسرين خويدمي 2020/003586 0013

1995/08/25 نسرين خيذر 2020/004988 0014

1994/05/24 نسرين رايس 2020/001867 0015

1997/06/15 نسرين شلي 2020/008622 0016

1997/06/21 نسرين صدقاوي 2020/003869 0017

1997/07/20 نسرين طالب 2020/000651 0018

1995/09/02 نسرين طالب 2020/006876 0019

1996/04/07 نسرين طالبي 2020/000502 0020

1995/05/09 نسرين عشاشة 2020/001895 0021

1994/07/11 نسرين عكرور 2020/002952 0022



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/07/11 نسرين عوني 2020/003888 0001

1996/03/13 نسرين غربي 2020/006174 0002

1995/09/02 نسرين فريضي 2020/002910 0003

1997/08/07 نسرين فالح توتة 2020/000705 0004

1995/01/08 نسرين قديورة 2020/003492 0005

1996/08/07 نسرين قوفة ب/2020/000372/000230 0006

1995/05/06 نسرين كتوش ب/2020/006668/000266 0007

1997/04/22 نسرين كشوط ب/2020/000275 0008

1996/05/16 نسرين كوربالي 2020/001345 0009

1994/12/27 نسرين لباد 2020/007677 0010

1997/11/09 نسرين محمودي 2020/000522 0011

1994/07/09 نسرين محي الدين 2020/007779 0012

1998/11/04 نسرين مراح 2020/005415 0013

1997/12/13 نسرين مرج 2020/000253 0014

1994/03/19 نسرين مريوة 2020/004929 0015

1998/07/14 نسرين مسلم 2020/001445 0016

1994/04/30 نسرين معاش 2020/002555 0017

1996/09/01 نسرين مقربي ب/2020/000707 0018

1995/04/22 نسرين مناد 2020/002156 0019

1997/07/06 نسرين نقيب ب/2020/000371 0020

1998/06/29 نسرين وعراب 2020/007967 0021

1997/08/16 نسرين زكية سويدي 2020/000285 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
األول الطابق

"القاعة 5" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول

معهد األدب العربي "القاعة 5"



1998/04/15 نسرين زوبيدة محنون 2020/000573 0023

1998/02/11 نسرين عائشة قدال 2020/003001 0024

1993/11/26 نسمة تواتيت 2020/005974 0025

1999/04/05 نسمة شيخاوي 2020/000727 0026

1993/09/04 نسمة يعالوي 2020/005869 0027

1994/03/12 نسيبة بلجياللي 2020/004735 0028

1996/01/15 نسيبة بن سعيد 2020/008269 0029

1994/06/11 نسيبة حميسي 2020/005483 0030

1996/02/27 نسيبة خوالدي 2020/004014 0031

1998/11/11 نسيبة لعبدوني 2020/007219 0032

1994/06/19 نسيبة مراكشي 2020/003916 0033

1997/10/13 نسيبة هيبة 2020/001424 0034

1995/07/19 نسيم عماري 2020/005371 0035

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1999/04/09 نسيم فرحاوي 2020/001967 0001

1994/11/30 نسيم مشحود 2020/006653 0002

1996/08/17 نسيمة أيت حمودة 2020/004079 0003

1995/06/07 نسيمة بلخيري 2020/002851 0004

1995/04/16 نسيمة بن الزاوي 2020/002499 0005

1993/01/31 نسيمة بن زعيط ب/2020/000274 0006

1994/07/14 نسيمة بن يحي 2020/006671 0007

1994/03/29 نسيمة بورويسة 2020/003952 0008

1994/08/09 نسيمة حريش 2020/006094 0009

"القاعة 6" معهد األدب العربي

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
األول الطابق

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1995/06/23 نسيمة حمزاوي 2020/000552 0010

1993/03/17 نسيمة حمو لحاج 2020/004475 0011

1995/02/08 نسيمة دحموني 2020/000824 0012

1995/08/01 نسيمة شاللي 2020/004895 0013

1995/09/15 نسيمة عيادي 2020/005358 0014

1994/12/15 نسيمة غراير 2020/005364 0015

1993/11/15 نسيمة غماري 2020/004137 0016

1993/04/24 نسيمة قرفي 2020/001979 0017

1998/03/31 نسيمة لكحل 2020/007514 0018

1996/08/11 نسيمة مغزي 2020/001633 0019

1989/01/04 نسيمة هالل 2020/008085 0020

1995/01/14 نشيدة بن سليمان 2020/007937 0021

1993/11/27 نصر الدسن سعايدية 2020/004295 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/01/20 نصر الدين بوجمعة 2020/002184 0001

1999/06/15 نصر الدين بوشرور 2020/000933 0002

1994/07/19 نصر الدين درناني ب/2020/000076 0003

1993/08/24 نصر الدين سوالم 2020/005979 0004

1995/10/27 نصر الدين سي دمحم 2020/004481 0005

1994/03/29 نصر الدين عسلوني 2020/007352 0006

1994/09/22 نصر الدين يوسف عشيرة ب/2020/000223 0007

1997/07/07 نصر الدين 
زكريا

ملحة ب/2020/000626 0008

1994/06/18 نصر هللا الواحدي 2020/000249 0009

1993/01/06 نصرالدين بلعقون 2020/002693 0010

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
األول الطابق

"القاعة 7" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة



1995/01/14 نصرالدين بن جيمة ب/2020/002982/000106 0011

1993/09/29 نصرالدين بوجدع 2020/004005 0012

1995/02/05 نصرالدين عزوز 2020/006399 0013

1993/11/08 نصرالدين لكحل 2020/003655 0014

1993/05/05 نصرالدين مخنفر 2020/007973 0015

1993/08/01 نصرالدين مسعودان 2020/002259 0016

1994/10/17 نصرالدين مشري 2020/005926 0017

1995/09/21 نصرالدين شقرون 2020/000415 0018

1996/02/21 نصيرة بلحجار 2020/000919 0019

1994/10/11 نصيرة بومعزة 2020/006168 0020

1993/03/03 نصيرة ديدوش 2020/003315 0021

1994/10/17 نصيرة طركي 2020/007056 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/03/09 نصيرة غرناوط 2020/001510 0001

1993/04/15 نصيرة غومة 2020/008073 0002

1997/04/24 نصيرة فاني 2020/006106 0003

1996/12/10 نصيرة محروز 2020/005321 0004

1997/11/03 نصيرة مسعودي 2020/004270 0005

1994/02/18 نضال بوسيس ب/2020/000320 0006

1996/07/13 نضال الدين سحنين ب/2020/000409 0007

1996/07/13 نضال الدين سحنين 2020/003732 0008

1994/01/21 نضال دنيا  سعودي 2020/005643 0009

1996/11/11 نعيم حواس 2020/005142 0010

1995/06/04 نعيم ميهوبي 2020/007421 0011

1995/01/30 نعيمة بورقعة 2020/005846 0012

1993/10/08 نعيمة بوشالغم 2020/002746 0013

1998/02/01 نعيمة جلودي 2020/002852 0014

1996/11/06 نعيمة حركات 2020/000497 0015

"القاعة 8" معهد األدب العربي

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1993/06/16 نعيمة خلفة 2020/006490 0016

1992/11/21 نعيمة سدار يعقوب ب/2020/000447/000621 0017

1994/12/04 نعيمة عزيزي 2020/003286 0018

1995/04/18 نعيمة عطية 2020/003397 0019

1995/09/25 نعيمة غول 2020/003034 0020

1996/12/18 نعيمة كلوش 2020/000701 0021

1997/12/11 نعيمة محرز 2020/001403 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1999/01/21 نفيسة بوحميدة 2020/002862 0001

1994/02/04 نفيسة تبوب 2020/001931 0002

1997/12/21 نهاد بن شعالل 2020/000841 0003

1999/09/12 نهاد بن شيكو 2020/000998 0004

1993/08/05 نهاد بن مكرلوف 2020/000443 0005

1997/10/19 نهاد بوبكر ب/2020/000463 0006

1998/12/03 نهاد بوخيط 2020/003980 0007

1994/09/12 نهاد بودماغ 2020/004189 0008

1995/07/13 نهاد جعطوف 2020/003618 0009

1995/05/09 نهاد عامر ب/2020/000136 0010

1998/11/14 نهاد عروف 2020/003913 0011

1996/01/20 نهاد عسول 2020/006818 0012

1994/04/28 نهاد غريبي 2020/007576 0013

1996/08/16 نهاد فضيل 2020/002301 0014

1999/06/21 نهاد هندي 2020/003679 0015

1997/07/17 نهاد عواطف قيواس 2020/000924 0016

1997/09/26 نهال توقاري 2020/005500 0017

1999/06/25 نهلة مسعودي 2020/005833 0018

1996/04/08 نهلة ناش 2020/003766 0019

1996/05/10 نهى بادي 2020/001123 0020

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق األول

"القاعة 9" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة



1994/01/24 نهى بشيش 2020/008089 0021

1997/08/04 نهى سدراتي 2020/008506 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/11/03 نهى سراردي 2020/006511 0001

1995/09/21 نهى كوري 2020/004497 0002

1997/09/28 نهى فريال لعبدوني 2020/004115 0003

1995/09/17 نهيدة ترايكية 2020/007132 0004

1994/09/14 نوارة إدينارن 2020/004284 0005

1994/12/26 نوارة مراتي 2020/005837 0006

1993/08/02 نوال أشروف 2020/005319 0007

1997/03/09 نوال العمري 2020/003132 0008

1995/03/22 نوال أوخر فالح 2020/004843 0009

1993/07/13 نوال أونيس 2020/000338 0010

1995/07/01 نوال بريهموش 2020/006828 0011

1998/01/19 نوال بن جيالني 2020/003955 0012

1995/03/01 نوال بن حمودة 2020/007036 0013

1993/07/27 نوال حمودي 2020/004776 0014

1995/01/17 نوال حميل 2020/008683 0015

1993/12/28 نوال درواي 2020/002179 0016

1994/02/07 نوال دلول 2020/005481 0017

1997/09/30 نوال زغبي 2020/005579 0018

1996/03/25 نوال سالمي 2020/005360 0019

1993/08/30 نوال شابي 2020/005562 0020

1995/02/15 نوال طالبي ب/2020/000324 0021

1998/12/13 نوال عاشور 2020/003970 0022

"القاعة 10" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

-دورة 2020- 

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
األول الطابق

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/05/02 نوال فلوح 2020/007378 0001

1998/05/28 نوال قطاش 2020/000238 0002

1996/01/13 نوال مسعودي 2020/001108 0003

1998/08/23 نوال معمري 2020/006709 0004

1995/09/05 نوال نمرود 2020/001970 0005

1997/03/07 نور بلعواد 2020/005911 0006

1993/09/06 نور مصطفاوي 2020/003351 0007

1997/09/14 نور إسالم بن اعراب 2020/000700 0008

1993/03/18 نور اإلسالم بوشملة 2020/005522 0009

1992/10/03 نور اإلسالم بولحبال 2020/002510 0010

1994/03/12 نور اإلسالم طراشت 2020/003023/003002 0011

1995/08/04 نور االيمان رمضان 2020/007365 0012

1994/10/21 نور اإليمان زيتوني 2020/002872 0013

1995/12/30 نور الباتول عبد الالوي 2020/005296 0014

1995/05/21 نور الدين سعيد 2020/004545 0015

1994/07/18 نور الدين سفاج 2020/002334 0016

1994/08/19 نور الدين عبد الهادي 2020/000604 0017

1999/04/17 نور الدين قجالي ب/2020/005240/000460 0018

1995/11/03 نور الدين قوادرية 2020/006343 0019

1994/05/09 نور الدين نواور 2020/001115 0020

1993/10/06 نور المصطفى حصروري 2020/001764 0021

1996/09/05 نور الهدى الباي 2020/001833 0022

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق األول

"القاعة 11" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

 -2020 -دورة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/08/04 نور الهدى بختي 2020/007622 0001

1995/02/08 نور الهدى براهمية 2020/003398 0002

1995/12/01 نور الهدى برغوث ب/2020/000668 0003

1998/01/19 نور الهدى بريك 2020/005720 0004

1995/01/11 نور الهدى برينيس 2020/003387 0005

1994/06/23 نور الهدى بلحاج 2020/004044 0006

1994/08/16 نور الهدى بلعالم 2020/005247 0007

1993/01/29 نور الهدى بلمهدي 2020/002974 0008

1997/09/17 نور الهدى بن بكار 2020/004830 0009

1994/07/13 نور الهدى بن عتسي 2020/005146 0010

1996/08/21 نور الهدى بن عمارة 2020/006199 0011

1998/12/05 نور الهدى بن قارة 2020/004604 0012

1996/06/23 نور الهدى بن منصور 2020/003837 0013

1995/10/11 نور الهدى بن هالل 2020/003680 0014

1997/01/02 نور الهدى بوراس 2020/006173 0015

1994/09/19 نور الهدى بورقعة 2020/007193 0016

1997/07/26 نور الهدى بوساحة 2020/002342 0017

1994/02/21 نور الهدى بوسعدية 2020/006494 0018

1997/05/26 نور الهدى بوعالقة 2020/007891 0019

1994/10/20 نور الهدى بوعلي 2020/002264 0020

1998/07/20 نور الهدى بوقاعة 2020/004533 0021

1997/04/03 نور الهدى بومادة 2020/006852 0022

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
2  بوزریعة  اجلزائر جامعة اجلزائر ان:  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق األول

"القاعة 12" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

-دورة 2020- 

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق األول



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1994/09/23 نور الهدى بيرش 2020/004227 0001

1997/07/08 نور الهدى تالي 2020/002678 0002

1997/03/11 نور الهدى تومي 2020/006855 0003

1995/02/02 نور الهدى تيتري ب/2020/002055/000639 0004

1997/07/14 نور الهدى ثوامرية 2020/008032 0005

1993/08/31 نور الهدى جيلي 2020/004352 0006

1997/08/04 نور الهدى حليمي 2020/000225 0007

1998/02/02 نور الهدى خالدي 2020/000348 0008

1998/07/26 نور الهدى ختال ب/2020/000029 0009

1995/11/25 نور الهدى درارجة 2020/003153 0010

1994/12/02 نور الهدى ربيع 2020/006353 0011

1993/08/27 نور الهدى رزيق 2020/004428 0012

1996/09/26 نور الهدى زرابي 2020/004207 0013

1994/07/22 نور الهدى زناتي ب/2020/000500 0014

1992/12/07 نور الهدى ساسي ب/2020/003921/000339 0015

1996/07/25 نور الهدى سالمي 2020/007701 0016

1993/05/08 نور الهدى سراي 2020/002175 0017

1996/07/04 نور الهدى شابي 2020/005334 0018

1993/09/05 نور الهدى شرقي 2020/005995 0019

1995/02/06 نور الهدى شريف 2020/008844 0020

1992/12/02 نور الهدى شيبي 2020/002406 0021

1997/04/20 نور الهدى طهير 2020/004845 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1995/10/14 نور الهدى عرعار 2020/004968 0001

1993/11/15 نور الهدى عڤابي 2020/000026 0002

"القاعة 14" معهد األدب العربي

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

-دورة 2020- 
اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
األول الطابق

"القاعة 13" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1994/09/01 نور الهدى عكوش 2020/007709 0003

1996/09/23 نور الهدى عاللي 2020/003273 0004

1994/12/10 نور الهدى عون هللا 2020/006119 0005

1995/10/13 نور الهدى عيادي 2020/005576 0006

1994/07/04 نور الهدى غمراني 2020/000157 0007

1992/10/20 نور الهدى فراح 2020/003054 0008

1996/07/31 نور الهدى فراشي 2020/008433 0009

1993/01/28 نور الهدى قادري ب/2020/000001 0010

1996/08/05 نور الهدى قاسمية 2020/005327 0011

1995/09/05 نور الهدى قنونة 2020/008399 0012

1997/08/11 نور الهدى قيش 2020/004891 0013

1993/12/04 نور الهدى كعيبش 2020/006344 0014

1992/11/18 نور الهدى لبيوض 2020/004432 0015

1993/02/24 نور الهدى لعدايسية 2020/003676 0016

1993/07/31 نور الهدى مجدوب 2020/003366 0017

1997/08/04 نور الهدى دمحم بلكبير 2020/000032 0018

1995/07/23 نور الهدى محند اوسعيد 2020/007843 0019

1995/03/05 نور الهدى محي الدين 2020/001226 0020

1997/12/20 نور الهدى مدادي 2020/002589 0021

1998/02/22 نور الهدى مشلح 2020/003087 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/12/23 نور الهدى معالوي 2020/003424 0001

1996/03/29 نور الهدى مقدم 2020/001175 0002

1994/06/14 نور الهدى ملياني 2020/004865 0003

1996/09/19 نور الهدى منتوري 2020/005307 0004

1994/03/05 نور الهدى موزالي 2020/008422 0005

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الثاني الطابق

"القاعة 15" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة



1993/05/25 نور الهدى موسود 2020/004269 0006

1994/06/25 نور الهدى حاجي 2020/000793 0007

1996/01/01 نور الهدى قندوزي 2020/007769 0008

1999/02/19
نور الهدى 

أمينة
سالمي 2020/003350 0009

1997/11/25
نور الهدى 

ربيعة
بن يحي 2020/000851 0010

1999/10/06
نور الهدى 

فاطمة
شعايب 2020/002928 0011

1995/01/01 نور اليقين نويشي ب/2020/000454 0012

1998/11/23 نورااليمان عمري 2020/003604 0013

1992/10/01 نوراإليمان بوخاتم ب/2020/001210/000635 0014

1996/03/20 نورالدين بن زادي 2020/001516 0015

1994/12/25 نورالدين بن مهدي 2020/008599 0016

1996/02/04 نورالدين بورنب 2020/008621 0017

1997/03/08 نورالدين بوزيان 2020/008363 0018

1994/02/07 نورالدين بوسعدية 2020/001171 0019

1994/05/09 نورالدين حسين 2020/007941 0020

1993/04/15 نورالدين ساسي 2020/004691 0021

1989/07/02 نورالدين شبرو 2020/002832 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/07/08 نورالدين قاسمي 2020/001469 0001

1993/01/21 نورالدين قمري 2020/007606 0002

1996/10/09 نورالدين لعريد 2020/001284 0003

1994/10/31 نورالدين مختاري 2020/005633 0004

1998/10/02 نورالدين مرطاني 2020/000021 0005

1993/07/13 نورالدين نعاس 2020/005839 0006

"القاعة 16" معهد األدب العربي

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
2  بوزریعة  اجلزائر جامعة اجلزائر ان:  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1993/06/24
نورالدين 
زكرياء

دنون ب/2020/000313/000560 0007

1998/09/08 نورالهدى بوزياني 2020/004518 0008

1997/11/23 نورالهدى بوعالم 2020/008814 0009

1997/05/25 نورالهدى عادل 2020/004267 0010

1994/09/18 نورالهدى مخلفي 2020/006717 0011

1997/09/13 نورالهدى مربوح 2020/001110 0012

1994/07/08 نورالهدى موسوني 2020/008063 0013

1998/07/22 نورالهدى 
سالمة

زروقي 2020/000803 0014

1995/01/27 نوراليقين مرابطي 2020/005495 0015

1993/08/09 نورة بعيكر 2020/003849 0016

1995/03/18 نورة بوهالالة 2020/003304 0017

1997/03/19 نورة جعفر 2020/003094 0018

1994/01/02 نورة دراغله 2020/003840 0019

1993/05/20 نورة نينوح 2020/001800 0020

1997/02/27 نورة وحيد 2020/007391 0021

1997/08/03 نورة ورناني 2020/006612 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1992/12/14 نورة يحي باي 2020/001290 0001

1997/04/12 نورهان بن عودة 2020/001537 0002

1997/09/30 نورهان بوشافع 2020/005242 0003

1996/10/02 نورهان مومن 2020/003181 0004

1997/02/26 نورية هدروق 2020/004102 0005

1992/11/18 نوفل شرفي 2020/008151 0006

1993/02/20 نوفل أمين مخاريف 2020/008382 0007

1998/01/08 نيرة بركاتي 2020/008779 0008

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 17" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة



1995/04/27 نيسام بومزين 2020/005508 0009

1995/05/21 نيلة بوزيان 2020/002456 0010

1994/09/21 نيلة حدوم 2020/002128 0011

1993/01/26 هاجر الحاج سعيد 2020/000821 0012

1994/03/19 هاجر بخوش 2020/003796 0013

1993/01/18 هاجر برنو ب/2020/000180 0014

1992/10/15 هاجر بلموهوب 2020/003450 0015

1994/05/05 هاجر بن عمارة 2020/003610 0016

1993/08/27 هاجر بن مبيريك ب/2020/000257 0017

1997/11/17 هاجر بهلي 2020/001513 0018

1997/09/01 هاجر بهيج 2020/008025 0019

1994/09/08 هاجر بوخويدم 2020/005637 0020

1993/12/12 هاجر بوداود 2020/004670 0021

1997/01/15 هاجر بورشاق 2020/008567 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/07/05 هاجر بوستة 2020/000492 0001

1993/07/15 هاجر بوشيحة 2020/002684 0002

1995/07/20 هاجر بوطرفة 2020/008107 0003

1995/09/10 هاجر بولعواش 2020/001774 0004

1995/08/10 هاجر تقمونت 2020/000758 0005

1993/03/22 هاجر تواتي 2020/003371 0006

1995/06/23 هاجر جادي 2020/002221 0007

1997/12/29 هاجر جنادي 2020/002193 0008

1997/08/11 هاجر حطاب 2020/002066 0009

1995/02/04 هاجر خاليفية 2020/003299 0010

1997/12/20 هاجر خوجة 2020/006045 0011

"القاعة 18" معهد األدب العربي

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1994/11/29 هاجر دوب ب/2020/000195 0012

1995/12/13 هاجر رباحي 2020/003009 0013

1997/05/18 هاجر رحمان 2020/008316 0014

1996/01/22 هاجر سايح 2020/002683 0015

1993/10/29 هاجر سدراتي 2020/008646 0016

1994/02/16 هاجر شعابنة 2020/003353 0017

1994/02/25 هاجر صويلح 2020/002847 0018

1995/02/25 هاجر صيدون 2020/000277 0019

1993/08/13 هاجر طاهر 2020/007003 0020

1997/10/29 هاجر عبادي 2020/005610 0021

1994/11/20 هاجر عزري 2020/006750 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/04/27 هاجر فرحات 2020/004141 0001

1993/01/31 هاجر فرشيشي 2020/007363 0002

1994/02/13 هاجر قاسيمي 2020/004959 0003

1995/08/27 هاجر قريشي 2020/003764 0004

1998/03/14 هاجر كوكي 2020/002753 0005

1992/10/15 هاجر لكمين 2020/002899 0006

1995/06/28 هاجر مخطاري 2020/004061 0007

1993/05/06 هاجر معضور 2020/007998 0008

1995/08/29 هاجر ميهوب 2020/004074 0009

1995/02/21 هاجر بالل 2020/003872 0010

1996/01/19 هاجر بسمة موكاح 2020/004690 0011

1994/07/02 هادية زيكارة 2020/001755 0012

1994/01/20 هادية صياد 2020/006019 0013

1998/03/14 هادية علوشي ب/2020/000167 0014

1994/04/21 هادية لطرش 2020/000332 0015

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 19" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة



1994/10/31 هادية لعور 2020/001645 0016

1994/09/25 هارون بوعود 2020/002711 0017

1993/09/24 هارون دهيمي ب/2020/000687 0018

1998/02/17 هارون زعيمش 2020/002525 0019

1998/06/28 هارون طعبلي 2020/001276 0020

1993/12/07 هارون أيمن عزوز 2020/006038 0021

1995/03/06 هاشم عبد الصمد 2020/006602 0022



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1994/01/09 هالة حرحوز 2020/004302 0001

1996/03/25 هالة خذيري 2020/005078 0002

1994/08/29 هالة عمراني 2020/004026 0003

1993/02/04 هالة قرمزلي 2020/002316 0004

1997/02/22 هالة قيلي 2020/005946 0005

1996/09/05 هالة لبيض 2020/008575 0006

1997/05/20 هالة ماني سعادة 2020/000618 0007

1995/08/21 هاني بلقاضي ب/2020/000200 0008

1994/02/19 هبة براهيمي 2020/001128 0009

1997/12/26 هبة بورسوتي 2020/008482 0010

1996/06/08 هبة قوريشي 2020/002636 0011

1998/10/17 هبة ميهوبي 2020/001823 0012

1994/08/06 هبة اشراق يحياوي ب/2020/000355 0013

1996/06/24 هبة هللا داود 2020/004946 0014

1994/03/10 هبة هللا رماس 2020/004916 0015

1999/03/09 هبة إنعام بن صفية 2020/000106 0016

1995/07/13 هبة إيمان كريد 2020/003583 0017

1995/05/15 هجيرة أكيل 2020/000945 0018

1997/12/28 هجيرة بوعقلين 2020/007597 0019

1996/05/07 هجيرة جدي 2020/007011 0020

"القاعة 20" معهد األدب العربي

معهد األدب العربي "القاعة 20"

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/04/03 هجيرة جوامع 2020/008195 0021

1996/06/27 هجيرة حوباد 2020/005010 0022

1994/01/28 هجيرة شايب 2020/004278 0023

1998/07/26 هجيرة مومني 2020/003860 0024

1997/08/01 هجيرة وكال 2020/006139 0025

1999/01/07 هدايات واضح 2020/008323 0026

1997/08/04 هدايه بوخبشه 2020/004254 0027

1996/02/24 هدى بن شور 2020/001577 0028

1995/06/20 هدى بن عودة 2020/000657 0029

1997/07/25 هدى بوشيشة 2020/003597 0030

1993/09/28 هدى تير 2020/002231 0031

1993/03/21 هدى حاليمية 2020/006212 0032

1997/10/08 هدى حموتان 2020/002534 0033

1994/03/20 هدى سقني 2020/005894 0034

1996/03/03 هدى عقبت الشمس 2020/001433 0035

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1997/08/03 هدى عيساوي 2020/000818 0001

1995/11/23 هدى قدور 2020/007568 0002

1995/09/19 هدى كريم 2020/001081 0003

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 21" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة



1997/10/03 هدى معلومي 2020/002771 0004

1997/04/19 هدى ملياني 2020/002874 0005

1994/05/27 هدى نويشي 2020/000564 0006

1997/05/11 هدى صبرين بن بتقة 2020/003078 0007

1995/08/05 هديات سرير 2020/001338 0008

1995/01/18 هدية ايمان قادي 2020/002497 0009

1997/08/05 هديل روابحية 2020/005803 0010

1995/02/19 هزار دقايشية 2020/006012 0011

1994/04/17 هشام بركات 2020/008234 0012

1993/07/10 هشام برهي 2020/004036 0013

1995/06/11 هشام بلعابد 2020/004222 0014

1995/03/12 هشام بلعابد 2020/008824 0015

1994/01/10 هشام بن زروق 2020/003749 0016

1993/06/07 هشام بن عقبة 2020/006665 0017

1993/11/10 هشام بورزاح 2020/002450 0018

1993/08/19 هشام بوعبيد 2020/005156 0019

1993/05/16 هشام بولقصع 2020/008163 0020

1996/02/13 هشام بونيف 2020/004579 0021

1998/05/24 هشام تيغيوارت 2020/001821 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1996/05/28 هشام جمعي ب/2020/000144 0001

1994/01/19 هشام حباشي 2020/005873 0002

1994/05/02 هشام حساني ب/2020/000050 0003

1996/12/26 هشام حمادي 2020/004126 0004

1994/11/23 هشام حنان ب/2020/000034 0005

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 22" معهد األدب العربي

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



1995/08/27 هشام داموز 2020/005653 0006

1994/01/21 هشام دميش ب/2020/000133 0007

1994/10/02 هشام زيود 2020/004001 0008

1993/08/11 هشام سالم 2020/006723 0009

1992/12/22 هشام سالمي 2020/001567 0010

1996/01/01 هشام سخري ب/2020/000555 0011

1997/03/21 هشام سوم 2020/005733 0012

1994/04/18 هشام شرفي 2020/002980 0013

1996/05/30 هشام شاللي 2020/001736 0014

1996/07/24 هشام صديقي 2020/000771 0015

1993/11/29 هشام عبدالالوي 2020/002166 0016

1993/09/27 هشام عثماني 2020/007727 0017

1993/01/25 هشام عكاش 2020/004236 0018

1996/06/18 هشام غازي 2020/005948 0019

1995/01/02 هشام قمار 2020/001256 0020

1997/10/29 هشام كروش ب/2020/003721/000222 0021

1993/05/05 هشام لحولة 2020/007430 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1998/04/27 هشام معزة 2020/007373 0001

1988/10/14 هشام مليك 2020/001088 0002

1994/11/10 هشام موسي 2020/004828 0003

1997/10/04 هشام وهاب 2020/007981 0004

1997/01/09
هشام عبد 
الرحمان

حايفي 2020/000149 0005

1994/03/20 هالل بن الشلي 2020/004539 0006

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 23" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة



1993/07/01 هالل مليكة 2020/004762 0007

1996/03/29 هناء بالط 2020/004004 0008

1992/10/26 هناء بوبير 2020/003925 0009

1996/12/01 هناء بودودة 2020/000414 0010

1997/12/29 هناء بوضلعة 2020/006746 0011

1994/12/17 هناء بولعسل 2020/002901 0012

1997/11/20 هناء خماش 2020/001492 0013

1997/04/08 هناء عساس 2020/003159 0014

1996/05/15 هناء عمار 2020/007395 0015

1994/05/24 هناء لواش 2020/003217 0016

1996/09/02 هناء لوكيلي 2020/002668 0017

1994/10/01 هناء محاط 2020/001548 0018

1996/01/26 هناء مروفل 2020/008652 0019

1996/11/03 هناء هاله 2020/000432 0020

1997/12/26 هند العايش 2020/008487 0021

1996/06/20 هند بلقاسم 2020/005356 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1993/05/20 هند بن زعيم 2020/003071 0001

1993/12/21 هند بن شهرة 2020/003883 0002

1998/01/01 هند زورداني 2020/008038 0003

1998/02/22 هند عبد العزيز 2020/005709 0004

1993/06/16 هند عدالوي 2020/004673 0005

1993/05/03 هند فكرون 2020/004779 0006

1999/06/14 هند قلزات 2020/001298 0007

1995/07/22 هند لبيض 2020/005285 0008

1998/09/03 هند لكحل 2020/003383 0009

1994/10/14 هند معافي ب/2020/000735 0010

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 24" معهد األدب العربي

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



1996/11/17 هند يحياوي 2020/006797 0011

1996/08/06 هند أسماء رمضان 2020/008373 0012

1997/08/06 هند ياسمين جياللي 2020/005434 0013

1994/12/25 هندة بوقندول 2020/008535 0014

1995/04/28 هنية الحبيب 2020/001129 0015

1993/10/19 هنية أوقاسي 2020/002895 0016

1993/01/01 هنية عيشوبة 2020/002393 0017

1997/02/04 هنية مامو 2020/004022 0018

1997/09/07 هنية هادفي 2020/008262 0019

1993/09/08 هواري بن نابي 2020/002580 0020

1993/04/20 هواري بومدين بوعكاز ب/2020/000165 0021

1994/05/15 هوارية بلحمام 2020/001756 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1994/10/13 هوارية جودر 2020/002956 0001

1996/02/13 هودى خلوي 2020/000241 0002

1996/12/04 هيام بهلول 2020/006079 0003

1997/02/24 هيام بوحة 2020/008023 0004

1996/05/27 هيام بوعزيز 2020/002247 0005

1995/11/13 هيام تركي 2020/005394 0006

1998/07/03 هيام قسنطيني 2020/006372 0007

1993/05/30 هيام مزوز 2020/002492 0008

1998/09/08 هيام ليلى زغبلخوخ 2020/000844 0009

1996/01/03 هيبة قيسوم 2020/002610 0010

1998/03/30 هيبة ايمان بن قيط 2020/005308 0011

1996/09/13 هيثم بيوض 2020/003488 0012

1997/06/12 هيثم عزوزة 2020/001651 0013

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 25" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة



1993/07/19 هيثم قاسمي الحسني 2020/008361 0014

1994/01/07 هيثم لرباع 2020/004949 0015

1996/02/13 هيثم لطرش ب/2020/000143 0016

1996/03/26 هيثم مبروك 2020/000413 0017

1996/07/04 هيثم مرير 2020/003612 0018

1996/10/31 هيثم موجب 2020/004257 0019

1994/10/07 هيثم نحال 2020/001626 0020

1997/04/06 هيثم بن خلف هللا 2020/007517 0021

1997/09/08
هيثم اسالم 

الدين
هنادة 2020/003982 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1998/08/21 هيثم خالد شكيكن 2020/005096 0001

1994/01/19 هيثم لؤي كرتيو 2020/007945 0002

1994/02/21 هيديات عالل ب/2020/003568/000179 0003

1997/01/23 هيشام جاب هللا 2020/002386 0004

1997/12/02 هيفاء رقيس 2020/000959 0005

1998/03/31 هيفاء شقالل 2020/004716 0006

1994/02/23 وافية ريم 2020/003060 0007

1996/08/07 وافية عبد السعيد 2020/006539 0008

1993/11/06 وائل بن حميدش 2020/008633 0009

1997/12/02 وائل سباته 2020/001360 0010

1996/01/27 وائل مقران 2020/008090 0011

1997/06/21 وائل عاللي 2020/004495 0012

1998/11/04 وجدان بن معوش 2020/007284 0013

1998/03/25 وجدان بوعفار 2020/007897 0014

1989/07/15 وحيد بن صالح 2020/003537 0015

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 26" معهد األدب العربي

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

 -2020 -دورة
-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



1992/12/20 وحيد عاشور 2020/008577 0016

1995/08/17 وحيدة بصديق 2020/006512 0017

1996/01/20 وداد أحمان 2020/000211 0018

1993/12/12 وداد الواتـي 2020/007438 0019

1994/12/29 وداد بن سالم 2020/001582 0020

1996/11/14 وداد زعطوط 2020/002208 0021

1996/05/22 وداد صوالح 2020/006116 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1995/06/04 وداد عزون ب/2020/000116 0001

1998/11/28 وداد فرج 2020/003967 0002

1995/11/11 وداد كيحل 2020/002530 0003

1993/12/12 وداد لواتي ب/2020/000419 0004

1996/08/03 وداد خديجة صادوق ب/2020/000669 0005

1993/07/06 وديع ادمحمي 2020/004085 0006

1994/09/03 وديع كحاحلية 2020/006417 0007

1992/10/07 وردة العايب ب/2020/000526 0008

1992/11/25 وردة بلقفصي 2020/000067 0009

1997/03/10 وردة بن معزوز 2020/001900 0010

1993/12/04 وردة بورحلة 2020/008554 0011

1996/08/19 وردة جميل 2020/001305 0012

1996/11/24 وردة شريبط درويش 2020/005841 0013

1994/07/07 وردة شريفي 2020/003535 0014

1994/12/24 وردة عطايلية 2020/005889 0015

1998/01/16 وردة مهنه 2020/003190 0016

1993/06/04 وردية بوعيسي 2020/008770 0017

 -2020 -دورة
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 27" معهد األدب العربي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة



1998/02/26 وردية جبراني 2020/004874 0018

1994/10/24 وردية مرين 2020/002004 0019

1995/06/10 وردية فطيمة كريبش 2020/000111 0020

1996/02/15 وريدة إفتيسان 2020/008806 0021

1995/07/08 وريدة براني 2020/000755 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم التسلسلي

1998/04/26 وريدة ڤندوز 2020/002685 0001

1999/08/15 وريدة رحاب حطاب ب/2020/000404 0002

1995/05/01 وسام بغو 2020/004067 0003

1995/10/10 وسام بكتاش 2020/003451 0004

1996/11/09 وسام بن خلوف 2020/001196 0005

1997/11/26 وسام حليفة 2020/007704 0006

1997/04/30 وسام سالم 2020/008121 0007

1997/03/18 وسام سعداوي 2020/006869 0008

1997/01/21 وسام سنوساوي 2020/001915 0009

1993/07/07 وسام شيحاتي 2020/003661 0010

1997/07/19 وسام صافر 2020/004651 0011

1997/11/19 وسام عبدلي 2020/006330 0012

1997/04/25 وسام عزوز 2020/006777 0013

1995/01/23 وسام عوفي 2020/008384 0014

1998/07/22 وسام فارح 2020/000430 0015

1996/01/04 وسام لشعة 2020/006099 0016

1997/09/07 وسام محسن 2020/008413 0017

1996/10/21 وسام مركون 2020/004139 0018

1996/03/24 وسام مسعي 2020/003878 0019

1996/02/07 وسام ملكي 2020/007990 0020

1998/06/12 وسام وعدية 2020/002886 0021

1997/07/02 وسام امينة كبداني 2020/002514 0022

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في البناية الجديدة: مجمع "معهد األدب العربي"     
الطابق الثاني

"القاعة 28" معهد األدب العربي

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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