
تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/10/21 دينا موساوي 2020/006091 0001

1998/02/16 ديهية بن يونس 2020/001017 0002

1994/05/20 ديهية بوزواغ 2020/001398 0003

1994/10/12 ديهية زنوش 2020/006757 0004

1995/05/26 ديهية كادي 2020/004296 0005

1993/03/15 ديهية مزيان 2020/002522 0006

1996/01/24 ديهية مسعودي 2020/007836 0007

1996/02/23 ديهية وازي 2020/006039 0008

1994/05/27 ذكرى أوحليمة 2020/008401 0009

1996/12/08 ذكرى بن معوش 2020/003729 0010

1997/10/15 ذكرى بوخناف 2020/003893 0011

1998/02/18 ذكرى لمياء بن عيسى 2020/002009 0012

1998/03/25 ذكرى مريم خالف 2020/008109 0013

1995/09/22 ذهبية حيرش 2020/002779 0014

1993/09/18 ذهبية علي أحمد 2020/008292 0015

1994/09/26 ذهبية دمحم عزيزي 2020/001613 0016

1999/02/01 رابح أمعزوز 2020/006242 0017

1993/08/13 رابح بريش 2020/008827 0018

1993/02/19 رابح بلعابد 2020/004195 0019

1989/01/21 رابح بوعسلة 2020/001509 0020

العمارة "D" المدرج "303"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق األرضي

المدرج "303"  "D" العمارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/01/23 رابح تين 2020/003157 0021

1998/01/17 رابح سالمي 2020/000582 0022

1994/04/20 رابح شاوش 2020/008141 0023

1993/01/27 رابح صغيري 2020/004039 0024

1995/12/14 رابح عادل 2020/001063 0025

1997/07/22 رابح عبد الرحمان ب/2020/000065 0026

1993/08/24 رابح عزيز 2020/004578 0027

1992/12/17 رابح عشيو 2020/000224 0028

1994/07/22 رابح كويان 2020/007411 0029

1995/11/17 رابح لزيار 2020/004175 0030

1993/08/13 رابح لطرش 2020/005366 0031

1993/02/09 رابح مريمي 2020/000306 0032

1998/02/16 رابح بوشنب 2020/008481 0033

1998/08/17 رابح أمين كرميش 2020/000838 0034

1996/09/20 رابح مهدي بختي 2020/000580 0035

1994/12/04 رابعة بوطرفة 2020/005676 0036

1997/10/28 راحيل بلحساني 2020/000303 0037

1996/09/22 رادية تكيلي 2020/005224 0038

1999/11/06 راشا سغيرية 2020/005119 0039

1989/01/11 راشة سكايمة ب/2020/000378 0040

1998/06/02 راشد عبد الناصر قرش ب/2020/000152 0041

1997/11/18 راشدة السبع 2020/006172 0042

1994/07/11 راشدة قرومي 2020/003223 0043

1995/08/22 راشيد بوقريدش 2020/005704 0044

1993/09/20 راضية جعفر 2020/008271 0045

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1994/05/30 راضية عفون 2020/003799 0046

العمارة "D" المدرج "303"  



1996/08/10 راضية كراسع 2020/000083 0047

1994/05/05 راضية مشري 2020/004171 0048

1996/06/24 راضية هاشمي 2020/005347 0049

1994/10/16 راضية وناس 2020/004751 0050

1995/08/21 رامي بوخلوف 2020/000327 0051

1993/10/17 رامي بورصاص 2020/008259 0052

1993/02/26 رامي ديب ب/2020/002984/000149 0053

1995/04/08 رامي قليف 2020/003319 0054

1994/12/09 راندة بطوش 2020/008224 0055

1998/05/25 راندة واصل 2020/006676 0056

1995/07/07 رانيا بلعوينات 2020/005387 0057

1997/11/12 رانيا جديدي 2020/003582 0058

1998/07/08 رانيا جندي 2020/005049 0059

1997/08/17 رانيا رزوق 2020/000869 0060

1996/01/13 رانيا طاهر بوزيان 2020/000652 0061

1997/04/15 رانيا عبابسة 2020/000537 0062

1998/05/12 رانيا غزالي 2020/000948 0063

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1997/10/14 رانيا قاقي 2020/001634 0064

العمارة "D" المدرج "303"  



1997/12/26 رانيا لبانجي 2020/004848 0065

1997/02/06 رانيا لحرايشي 2020/001723 0066

1996/12/20 رانيا شروق حاشي 2020/005246 0067

1994/03/04 رانيا وفاء ربحي 2020/004614/004966 0068

1997/10/01 رانية العموشي 2020/008404 0069

1997/08/21 رانية العيدي ب/2020/000458 0070

1996/03/23 رانية براهيم أحمدي 2020/008145 0071

1993/12/11 رانية بقة 2020/007252 0072

1997/01/19 رانية بلعباس بن قرعة 2020/001018 0073

1998/01/13 رانية بن عبد المومن 2020/006272 0074

1995/06/21 رانية بن نجاعي 2020/001692 0075



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1994/05/29 رانية بوحلفاية 2020/003479 0001

1994/05/22 رانية بوخلفون 2020/007324 0002

1996/07/16 رانية بوربعة 2020/006786 0003

1998/08/24 رانية حداد 2020/005554 0004

1997/04/22 رانية حمو 2020/003847 0005

1996/12/09 رانية خنتر 2020/001887 0006

1995/07/20 رانية زياني 2020/000836 0007

1993/01/14 رانية سعد سعود 2020/005365 0008

1997/09/13 رانية سليمي 2020/000829 0009

1996/11/02 رانية شرفي 2020/003650 0010

1996/08/09 رانية شيخاوي 2020/000183 0011

1998/11/18 رانية صديق 2020/004372 0012

1994/12/25 رانية طالح 2020/005159 0013

1995/06/10 رانية طوارف ب/2020/000468 0014

1995/12/19 رانية عراب 2020/007182 0015

1996/04/23 رانية عطيش 2020/005061 0016

1995/01/06 رانية عمورة 2020/007372 0017

1997/05/14 رانية فنانير 2020/007291 0018

1996/07/01 رانية لعلى 2020/008706 0019

1993/03/18 رانية لعور 2020/002697 0020

1996/03/15 رانية لواطي 2020/004265 0021

1996/06/03 رانية لوهاب 2020/004012 0022

1998/03/29 رانية مشدو 2020/002821 0023

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق األرضي

العمارة "D" المدرج "307"  

العمارة "D" المدرج "307"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

-دورة 2020- 



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/08/05 رانية ملوح 2020/008753 0024

1994/11/17 رانية منصورية 2020/000474 0025

1995/07/30 رانية موساوي 2020/000738 0026

1994/09/04 رانية ناصري 2020/005102 0027

1994/07/20 رانية نزار 2020/002127 0028

1994/11/15 رانية وضاح 2020/003433 0029

1997/07/16 رانية عبير حاج عاشور 2020/001892 0030

1998/08/04 رانية مارية لحلو 2020/000822 0031

1997/05/12 رانية نسرين مسعود 2020/000072 0032

1998/02/05 رانية نورهان دمق 2020/006076 0033

1997/02/16 راوية بن شافعة 2020/004121 0034

1998/02/02 راوية بن علي 2020/003059 0035

1995/05/23 راوية بوخالفة 2020/006529 0036

1998/02/16 راوية شكيوة 2020/001332 0037

1995/05/26 راية بورشاق 2020/008559 0038

1994/08/22 رائد بوعود 2020/007467 0039

1993/10/09 رائد رياض عطوي 2020/005427 0040

1997/08/05 رباب براكني 2020/003400 0041

1995/02/17 رباب بعزيز 2020/005152 0042

1993/06/18 رباب لكبير ب/2020/007094/000226 0043

1997/05/20 ربيحة حماز 2020/005723 0044

1996/11/22 ربيحة حمداوي 2020/003822 0045

1996/10/25 ربيحة لعموري 2020/006898 0046

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

العمارة "D" المدرج "307"  



1997/03/31 ربيع بوحدي 2020/002427 0047

1997/06/18 ربيع يونس بوعمامة 2020/005456 0048

1996/11/27 ربيعة بن حضرية 2020/004361 0049

1994/07/07 ربيعة ريح 2020/003095 0050

1998/02/28 ربيعة كبي ب/2020/000142 0051

1996/05/08 ربيعة محمودي 2020/000293 0052

1996/05/13 ربيعة يبدري 2020/008602 0053

1995/05/15 ربيعة مبرك 2020/005845 0054

1998/01/12 رتيبة زيبوش 2020/003520 0055

1997/03/25 رجاء العسوتي 2020/005598 0056

1997/01/09 رجاء بقلول 2020/004453 0057

1997/06/04 رجاء بنية 2020/005517 0058

1994/05/30 رجاء توتي 2020/000845 0059

1998/04/18 رجاء جامع ب/2020/000363 0060

1995/01/01 رجاء معمري 2020/008782 0061

1996/06/18 رحاب بن صالح 2020/004541 0062

1998/10/06 رحاب بوحساية 2020/006230 0063

1996/03/03 رحاب بوقرة 2020/003115 0064

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/11/07 رحاب هوني 2020/004996 0065

العمارة "D" المدرج "307"  



1994/07/17 رحمة العوادي 2020/002000 0066

1995/02/03 رحمة بدارني 2020/003245 0067

1996/08/11 رحمة بركاني 2020/004303 0068

1997/10/16 رحمة بلقاسمي 2020/004376 0069

1996/09/15 رحمة بوطارفة 2020/006175 0070

1993/12/16 رحمة بوعقلين ب/2020/000193 0071

1995/02/16 رحمة تقيدة 2020/001455 0072

1995/11/14 رحمة جرة ب/2020/001321/000099 0073

1993/08/27 رحمة حريرش 2020/001526 0074

1994/11/10 رحمة ركح 2020/002389 0075



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1994/04/08 رحمة سترة 2020/001875 0001

1995/03/27 رحمة سلمي 2020/000597 0002

1994/09/25 رحمة سليمان فيسة 2020/002933 0003

1995/10/31 رحمة سيد ب/2020/002638/000068 0004

1996/01/09 رحمة عباد 2020/003684 0005

1995/12/11 رحمة عنعن 2020/002529 0006

1993/06/20 رحمة عواج 2020/001971 0007

1996/11/03 رحمة قرفي 2020/007562 0008

1997/09/30 رحمة قوادرية 2020/005043 0009

1993/02/21 رحمة قواسمية 2020/007050 0010

1994/05/08 رحمة قيفوش 2020/003725 0011

1997/02/13 رحمة مخالفية 2020/000862 0012

1995/06/25 رحمة هامل 2020/004564 0013

1996/09/16 رحمونة بن بارك ب/2020/000207 0014

1997/02/11 رحيل فرقاني 2020/003561 0015

1999/01/15 رحيل ابتهال غربي 2020/005177 0016

1996/01/31 رحيمة بن مهني 2020/001409 0017

1996/12/23 رحيمة زيداني 2020/001022 0018

1994/05/29 رحيمة شبوب 2020/005044 0019

1997/10/23 رحيمة مجاوي 2020/001324 0020

1994/03/28 رحيمة مرازي 2020/007924 0021

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 العمارة "D" الطابق األرضي

العمارة "D  المدرج "401"  

العمارة "D  المدرج "401"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1996/11/15 رحيمة ناصري 2020/001639 0022

1994/09/27 رزاق أوغليسي 2020/005935 0023

1997/01/10 رزقية قصاص 2020/008116 0024

1996/06/06 رزيقة أوجيت 2020/006405 0025

1997/06/30 رزيقة برحمون 2020/000385 0026

1993/07/07 رزيقة تومي 2020/005537 0027

1997/04/06 رزيقة حربي 2020/006216 0028

1990/03/05 رزيقة رمضاني 2020/002226 0029

1994/06/10 رزيقة شالابي 2020/000893 0030

1996/08/11 رزيقة كاتب 2020/008456 0031

1996/05/06 رزيقة لواتي 2020/007551 0032

1997/05/21 رزيقة مباركي 2020/003821 0033

1994/09/18 رزيقة مبرك 2020/007382 0034

1994/07/24 رزيقة مصطفاوي ب/2020/000089 0035

1996/10/14 رزيقة نايلي ادواودة 2020/003756 0036

1995/12/14 رستم فخار 2020/008802 0037

1998/10/27 رشا خدير 2020/002946 0038

1996/05/13 رشا رايس 2020/007882 0039

1998/08/01 رشا سليمي 2020/003858 0040

1998/10/28 رشا سماعيني 2020/001180 0041

1997/09/11 رشا شنيوني 2020/001463 0042

1993/03/18 رشا ننصيب 2020/002669 0043

1998/08/31 رشا كوثر بركاني 2020/003074 0044

1995/09/18 رشاد فراس زازوة خامس 2020/000516 0045

1993/09/13 رشى شيباني 2020/001698 0046

1995/07/14 رشيد بن عبد هللا 2020/004896 0047

1996/03/06 رشيد ربيحي 2020/000400 0048

1994/09/28 رشيد رحيم 2020/001619 0049

1997/07/10 رشيد زيدان 2020/008069 0050

العمارة "D  المدرج "401"  



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1999/09/20 رشيد عزوز 2020/001228 0051

1995/07/17 رشيد عميرو 2020/007093 0052

1994/05/07 رشيد غاليه 2020/001498 0053

1993/01/12 رشيد غويرق 2020/002527 0054

1994/10/26 رشيد قيسوم 2020/007393 0055

1997/09/11 رشيد مزيان 2020/001622 0056

1994/02/09 رشيد ميلودي 2020/005117 0057

1997/07/18 رشيدة براهيم ب/2020/000542 0058

1993/05/05 رشيدة بلخباز 2020/007854 0059

1994/07/01 رشيدة بن الحاج جلول 2020/001672 0060

1996/11/03 رشيدة بن عيشة 2020/004636 0061

1994/05/12 رشيدة رنان 2020/000162 0062

1994/03/08 رشيدة هارون 2020/001839 0063

1998/09/02 رشيدة هاشمي 2020/000068 0064

1993/11/24 رضا بهياني 2020/001975 0065

1993/09/06 رضا بوبكر 2020/007292 0066

1996/06/19 رضا تواتي ب/2020/000566 0067

1995/04/07 رضا حقاص 2020/005426 0068

1996/06/13 رضا حمشيش 2020/007326 0069

1993/08/15 رضا دريكش ب/2020/000084 0070

1994/04/04 رضا ديداوي 2020/008786 0071

1996/04/11 رضا سالمة 2020/002183 0072

1995/08/27 رضا عبيدي 2020/000073 0073

1995/10/27 رضا غزالي 2020/008352 0074

1994/07/01 رضا فتني 2020/007419 0075



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/03/25 رضا لحول 2020/007387 0001

1993/11/28 رضا لعيد 2020/007455 0002

1992/10/22 رضا مسقم 2020/000745 0003

1997/03/16 رضا معوشي 2020/008703 0004

1996/09/16 رضا أمين شبيحي 2020/001789 0005

1993/05/22 رضوان بلموهوب 2020/006052 0006

1994/02/03 رضوان جبران 2020/004348 0007

1988/12/16 رضوان حاليلي ب/2020/002709/000035 0008

1997/10/26 رضوان داودي ب/2020/002136/000253 0009

1997/04/24 رضوان ديلمي 2020/003806 0010

1993/05/04 رضوان سعداوي 2020/006449 0011

1993/03/06 رضوان شباح 2020/006946 0012

1995/01/04 رضوان عبد اللوش 2020/005074 0013

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 العمارة "D" الطابق األول

  "D1" القاعة  "D" العمارة

  "D1" القاعة  "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/07/09 رضوان قريب 2020/000529 0014

1990/05/04 رضوان موزغريت 2020/003521 0015

1995/03/21 رضوان ياسيا ب/2020/000300 0016

1998/06/25 رضوان دمحم األمين شاعر 2020/002297 0017

1997/09/17 رغدة خطابي 2020/006505 0018

1997/07/18 رغدة رشا عشوي 2020/001532 0019

1996/08/26 رفيدة بابوري 2020/004411 0020

1997/08/03 رفيدة بريك 2020/000987 0021

1997/01/12 رفيدة خلفاوي 2020/005124 0022

1994/01/20 رفيدة زهراوي 2020/002396 0023

1997/02/26 رفيدة شنيني 2020/002005 0024



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1998/06/07 رفيدة عوامر 2020/001385 0001

1997/05/16 رفيدة قادري 2020/003260 0002

1996/07/16 رفيدة مالكي 2020/000282 0003

1996/04/11 رفيدة مستورة 2020/005435 0004

1997/05/03 رفيعة عنصر 2020/001929 0005

1994/01/15 رفيق اوصيف 2020/007073 0006

1992/11/15 رفيق جابري ب/2020/000739 0007

1993/10/02 رفيق دحمان 2020/002705 0008

1993/08/09 رفيق كريم 2020/005640 0009

1994/01/23 رفيق البري 2020/001011 0010

1994/04/04 رفيق قريش 2020/000602 0011

1995/11/26 رفيقة باشا 2020/004145 0012

1994/01/10 رفيقة سعيدان 2020/005707 0013

  "D2" القاعة   "D" العمارة

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 العمارة "D" الطابق األول

  "D2" القاعة   "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/12/22 رفيقة ضيافي 2020/004921 0014

1998/11/01 رفيقة عيشون ب/2020/004773/000552 0015

1993/09/09 رقية أوديعة ب/2020/000168 0016

1998/03/13 رقية بلكبير 2020/007582 0017

1998/07/07 رقية بن طرشة 2020/005198 0018

1994/02/17 رقية بن لخلف 2020/000996 0019

1994/11/12 رقية بوالقايلة ب/2020/000349 0020

1995/05/05 رقية بوبقة 2020/004969 0021

1996/07/18 رقية جزيري 2020/002741 0022

1997/08/21 رقية جواب 2020/002250 0023

1993/01/20 رقية رحمون 2020/006017 0024



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1993/08/29 رقية سعداني 2020/006140 0001

1996/11/19 رقية ضيف 2020/002550 0002

1993/04/26 رقية مزيان 2020/005053 0003

1994/07/01 رقية مكرود 2020/004708 0004

1996/12/22 رقية انفال زعابطة 2020/002730 0005

1996/10/07 رماش رانيا 2020/008039 0006

1997/11/15 رمزي العايب 2020/007171 0007

1993/05/05 رمزي بعزيز 2020/006585 0008

1993/01/16 رمزي بن مهدي 2020/006662 0009

1993/02/11 رمزي بوعيطة 2020/006791 0010

1997/11/02 رمزي حوشين 2020/005625 0011

1994/08/26 رمزي رفعي 2020/008031 0012

1997/12/17 رمزي علوش 2020/003082 0013

1996/10/28 رمزي عمراني 2020/005997 0014

  "D3" القاعة   "D" العمارة

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 العمارة "D" الطابق األول

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/02/08 رمزي قلمين ب/2020/000896/000088 0015

1997/12/25 رمزي جيني 2020/000900 0016

1997/02/02 رمضان بروقية 2020/008298 0017

1998/08/16 رمضان سلحي ب/2020/000649 0018

1995/08/08
رمضان سيف 

الدين
بلبشير 2020/000873 0019

1997/09/24 رملة ابراهيم العدواني 2020/003101 0020

1996/11/23 رميساء بكطاش 2020/005900 0021

1997/04/06 رميساء بلهوان 2020/008818 0022

1995/06/28 رميساء بن حمروش 2020/003565 0023

1995/09/27 رميساء بن فيالة 2020/005763 0024

  "D3" القاعة   "D" العمارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/02/05 رميساء بوشامة
2020/004650/000666/

ب
0001

1992/12/06 رميساء بومجان 2020/003646 0002

1997/12/27 رميساء جرابي 2020/003241 0003

1995/08/05 رميساء حموش 2020/001726 0004

1994/01/05 رميساء خنفري 2020/006979 0005

1997/04/02 رميساء داموس 2020/003123 0006

1996/10/02 رميساء درية 2020/008393 0007

1996/03/17 رميساء زيادي 2020/002423 0008

1993/10/14 رميساء سعدي 2020/003778 0009

1996/11/13 رميساء سلطاني 2020/008757 0010

1994/06/15 رميساء صغير 2020/002181 0011

1996/05/01 رميساء طرشي 2020/007747 0012

1997/06/02 رميساء فروج 2020/002624 0013

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 العمارة "D" الطابق األول

  "D4" القاعة   "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1994/10/08 رميساء فقراوي 2020/004064 0014

1994/12/28 رميساء كحول 2020/008005 0015

1994/08/30 رميساء مسعي 2020/002816 0016

1996/12/31 رميساء مالح 2020/002955 0017

1997/01/14 رميساء موسوني 2020/006921 0018

1995/01/15 رميساء الشهيد بورحلة 2020/003175 0019

1995/09/27 رميساء أمينة سوم 2020/007434 0020

1999/06/05
رميساء آية 

الرحمان
لعقون 2020/005324 0021

1995/08/24 رميساء مريم صوادقي 2020/008288 0022

1994/08/19 رميسة بوجليدة 2020/000070 0023

1997/07/26 رميسة بوعنان 2020/000626 0024

  "D4" القاعة   "D" العمارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/02/27 رميسة سنوسي 2020/006428 0001

1998/02/27 رميسة صولة 2020/002404 0002

1997/10/27 رميسة كشاط 2020/008540 0003

1995/04/25 رميصاء بلحاج 2020/004782 0004

1996/04/02 رميصاء رابحي 2020/001024 0005

1997/05/15 رميصاء عبد العزيز 2020/002681 0006

1997/11/18 رميلة لعاللي 2020/000412 0007

1993/03/12 رندة حراث ب/2020/000638 0008

1995/09/14 رندة حزام 2020/003884 0009

1999/08/11 رندة حمة 2020/007013 0010

1993/10/17 رندة سرار ب/2020/002067/000452 0011

1995/11/13 رندة لعور 2020/001997 0012

1998/02/19 رندة منصار 2020/006437 0013

1996/01/13 رندى طاهر بوزيان 2020/000684 0014

  "D5" القاعة   "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق األول

  "D5" القاعة   "D" العمارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1998/07/26 رهام دربالي 2020/002628 0015

1996/06/29 روان عمراوي 2020/001195 0016

1995/05/27 رواند الرا خلود بوديب 2020/008421 0017

1997/05/21 روبيلة مدربل 2020/005781 0018

1996/06/05 روزة طالش 2020/007515 0019

1994/03/06 روزة شابحة اعراب 2020/007985 0020

1994/10/10 روفيا كوال 2020/004140 0021

1999/03/23 روفية ايناس دابة 2020/001476 0022

1995/02/08 روفيدة بن داود 2020/003065 0023

1994/07/24 روفيدة ذوايبية 2020/003150 0024

1996/01/09 روفيدة قتال 2020/003587 0025

1997/06/06 روفيدة لريك 2020/003295 0026

1997/01/28 روفيدة لعيبي 2020/002449 0027

1995/06/03
رومايسة كريمة 

الزهراء
كاهية 2020/002791 0028

1997/11/29 روميساء الميسوم 2020/001983 0029

1995/05/01 روميساء بن شيكو 2020/007686 0030

1997/09/09 روميساء بوبكر 2020/000218 0031

1997/08/11 روميساء خاليفية 2020/003908 0032

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

  "D5" القاعة   "D" العمارة



1995/11/22 روميساء سوكي 2020/007798 0033

1995/08/02 روميسة العلواني 2020/003130 0034

1993/04/11 روميسة بوخاتم 2020/005197 0035

1996/05/14 روميسة حميدوش 2020/006804 0036

1997/10/01 روميسة عبان 2020/008733 0037

1998/05/01 روميسة قادري 2020/001556 0038

1998/08/01 روميسة قمقام 2020/000034 0039

1996/05/23 رونق بوزيد 2020/008663 0040

1994/08/20 رونق عيبش 2020/005787 0041

1998/02/08 رونق قندوز 2020/004035 0042

1998/09/20 رونق نور الهدى بصيلة ب/2020/000218 0043

1994/11/11 رؤى طهراوي ب/2020/002906/000342 0044

1994/05/31 رؤى عبدو 2020/000850 0045

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
ل ل ال

1993/12/26 رؤية لعلى 2020/001803 0001

1995/04/10 رياض خروف بن 2020/006366 0002

1997/04/25 رياض بن زيان 2020/005375 0003

1996/06/08 رياض حمادي 2020/001948 0004

1992/10/05 رياض ريغي 2020/007740 0005

 "D6" القاعة   "D" العمارة

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

-دورة 2020- 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق األول



1994/07/01 رياض طبيب 2020/002285 0006

1996/05/08 رياض عشوش 2020/001942 0007

1996/02/13 رياض قطيش 2020/007349 0008

1995/11/28 رياض كسري 2020/004831 0009

1997/10/26 رياض كالسي 2020/005588 0010

1994/09/26 رياض لطرش 2020/006014 0011

1998/01/03 رياض مشير 2020/003971 0012

1998/05/31 رياض سامي نابي 2020/001387 0013

1996/12/08 ريالة دغمان 2020/004249 0014

1997/09/04 ريان بخشي 2020/004869 0015

1998/03/10 ريان بركات 2020/007116 0016

1994/07/24 ريان بن جحيش 2020/007053 0017

1995/10/02 ريان بن شنوف 2020/003790 0018

1996/11/20 ريان بن قادم 2020/005400 0019

1998/08/25 ريان بوخالفة 2020/001016 0020

1997/01/17 ريان بوشويشة 2020/004508 0021

1997/01/07 ريان بوعيشة 2020/008694 0022

1998/05/05 ريان جبلي 2020/006765 0023

1997/05/04 ريان خدومة 2020/002866 0024



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1998/12/26 ريان رجاح 2020/001205 0001

1999/01/28 ريان رحماني 2020/005305 0002

1997/09/07 ريان زاوشي 2020/000076 0003

1996/03/03 ريان شباب 2020/002571 0004

1998/01/25 ريان شباح 2020/002237 0005

1997/05/30 ريان شرفي ب/2020/000804/000551 0006

1995/10/03 ريان عبد العزيز 2020/002307 0007

1997/07/18 ريان كاتب 2020/000421 0008

1995/10/10 ريان لعالونة 2020/004820 0009

1994/10/31 ريان محيدب 2020/006813 0010

1997/05/08 ريان مسعود لعور 2020/007384 0011

1996/02/18 ريان هديمي 2020/004087 0012

1999/01/23 ريان سوسن برقوق 2020/005238 0013

1996/12/28 ريان فريال بلحاو 2020/006937 0014

1998/08/21 ريان نور جيهان بن موسى 2020/004685 0015

1996/05/19 ريثاء صحراوي 2020/007338 0016

1995/05/08 ريحاب العافر 2020/003914 0017

1995/06/30 ريحاب قرتي 2020/002599 0018

1997/05/07 ريحان لبنى قريدة 2020/000972 0019

1996/07/18 ريحانة غيالني 2020/001507 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

  "D7" القاعة  "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق األول

  "D7" القاعة  "D" العمارة



1998/08/10 ريحانة فضل الدين 2020/003664 0021

1995/05/05 ريحانة فودي 2020/004373 0022

1994/09/10 ريفقة ساكت 2020/001754 0023

1995/01/10 ريم إيقي 2020/000476 0024

1994/11/22 ريم زاوية 2020/002008 0025

2020/09/23 ريم شادلي 2020/004332 0026

1993/06/05 ريم شوارف 2020/004753 0027

1996/04/29 ريم عياشي 2020/005670 0028

1996/04/06 ريم لعريبي 2020/008343 0029

1996/05/21 ريم لوصيف 2020/006444 0030

1993/12/15 ريم ماضوي 2020/003270 0031

1994/12/11 ريم ملولي 2020/003816 0032

1997/06/20 ريم ريان بوعلي 2020/008389 0033

1998/07/24 ريم فاطمة الزهراء بلبشير 2020/007446 0034

1997/07/29 ريم نور الهدى بوجمعة 2020/005755 0035

1993/10/03 ريم هاجر بكار 2020/002679 0036

1997/05/09 ريما حميطوش 2020/006283 0037

1994/12/02 ريمة بلجوع لبيض 2020/001517 0038

1996/04/06 ريمة بلجياللي ب/2020/000070 0039

1994/12/06 ريمة بلكحلة 2020/004669 0040

1997/09/02 ريمة بن معمر 2020/000320 0041

1999/02/28 ريمة بوجمعة 2020/000659 0042

1994/10/16 ريمة بودور 2020/001283 0043

1998/01/27 ريمة بوسدي 2020/008597 0044

1998/05/18 ريمة بويوسف 2020/003562 0045

1993/10/16 ريمة جلولي 2020/005587 0046

1993/04/13 ريمة خليفي 2020/001940 0047

1993/03/12 ريمة دباش 2020/006961 0048

1997/07/07 ريمة دراوات 2020/004976 0049

1993/06/09 ريمة سبيحي 2020/006156 0050

مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

-دورة 2020- 



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/02/15 ريمة سلطاني 2020/003284 0001

1995/10/02 ريمة صايل 2020/000949 0002

1998/08/25 ريمة عبابسة 2020/000171 0003

1994/08/07 ريمة غريب 2020/008774 0004

1993/01/31 ريمة فوطية 2020/000781 0005

1996/05/28 ريمة مكاوي 2020/008579 0006

1993/11/23 ريمة وراق 2020/007863 0007

1993/07/18 ريمى شوفة 2020/008398 0008

1998/02/02 زاهية داحومان 2020/001714 0009

1993/09/19 زبيدة شطة 2020/004404 0010

1999/04/10 زبيدة قانون 2020/004438 0011

1996/09/09 زبيدة اميرة مقدود 2020/004473 0012

1993/09/10 زبير نايلي 2020/004535 0013

1997/12/18 زرفة خولة بوشاقور 2020/003111 0014

1993/11/16 زكاريا بلخيري 2020/004133/004138 0015

1992/12/15 زكاريا رومان ب/2020/000796 0016

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

-دورة 2020- 

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق األول

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق األول

(DF1) 1 المخبر رقم "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

(DF2) 2 المخبر رقم "D" العمارة 



1994/12/17 زكراوي نورة 2020/003969 0001

1996/07/28 زكريا براهيم فواتيح 2020/003234 0002

1992/10/16 زكريا بورعدة 2020/000570 0003

1996/12/15 زكريا بوعالم هللا 2020/007332 0004

1993/04/25 زكريا سميشي 2020/004144 0005

1997/07/30 زكريا عروج 2020/004221 0006

1996/06/04 زكريا عالالي 2020/000613 0007

1996/07/09 زكريا صالح الدين دوار 2020/000517 0008

1995/11/27 زكريا عاشور عابد 2020/000868 0009

1992/10/07 زكريا عبد المجيب دفيلية 2020/002287 0010

1997/12/07 زكرياء العايب 2020/000416 0011

1997/07/30 زكرياء الهواري 2020/005187 0012

1993/04/01 زكرياء أوشن 2020/001410 0013

1994/07/29 زكرياء بن زالط 2020/004220 0014

1997/07/08 زكرياء بوتبينة ب/2020/000216 0015

1998/12/16 زكرياء بوالل 2020/006652 0016

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1997/08/04 زكرياء بياض 2020/008102 0001

1997/07/05 زكرياء جنان عامر 2020/003481 0002

1992/10/28 زكرياء حموش 2020/000888 0003

1998/08/23 زكرياء خميس 2020/002924 0004

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق األول

(DF3) 3 المخبر رقم "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1994/12/26 زكرياء خوجة 2020/000672 0005

1998/06/07 زكرياء زاوي 2020/003390 0006

1997/01/10 زكرياء سالطنية 2020/003098 0007

1996/01/28 زكرياء سالمه 2020/005631 0008

1993/07/25 زكرياء صابر شويرف 2020/004297 0009

1996/08/02 زكرياء طالي 2020/008104 0010

1993/06/05 زكرياء عدة 2020/003638 0011

1994/11/22 زكرياء عرابي 2020/004563 0012

1995/03/08 زكرياء عرعار 2020/003550 0013

1998/10/18 زكرياء قايدي 2020/006404 0014

1995/05/07 زكرياء كريم 2020/007212 0015

1996/10/19 زكرياء كولة 2020/004229 0016



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
ل ل ال

1994/02/10 زكرياء كياس 2020/001036 0001

1996/04/09 زكرياء لواتي 2020/001530 0002

1993/02/11 زكرياء مداح 2020/002361 0003

1994/02/23 زكرياء مشعلي 2020/005575 0004

1995/10/09 زكرياء منيب 2020/003724 0005

1993/03/03 زكرياء والي 2020/005134 0006

1996/03/22 زكرياء يازي 2020/000589 0007

1996/02/14 زكرياء يوريد 2020/001947 0008

1997/07/08 زكرياء بوتبينة ب/2020/216 0009

1994/07/17 زكرياء زياد شيخي 2020/001456 0010

1997/01/12 زكرياء عبد الغني بوطغان 2020/003836 0011

1997/03/12
زكرياء عبد 

المومن
بوتويزغة ب/2020/000078 0012

1993/08/30 زكي عراش ب/2020/000049 0013

1998/06/13 زليخة ايمان بن خلفة 2020/000188 0014

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني

  "D8" القاعة   "D" العمارة

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

  "D8" القاعة   "D" العمارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/01/04 زناقي بن دحو 2020/004537 0015

1995/07/15 زهراء طيفور 2020/001113 0016

1994/02/11 زهراء محاجبي 2020/005492 0017

1997/06/23 زهرة بن طيبة 2020/004748 0018

1996/01/14 زهرة بوعرعور 2020/002660 0019

1995/03/09 زهرة حمدوش ب/2020/006565/000060 0020

1996/11/24 زهرة حمودي 2020/005965 0021

1995/01/14 زهرة خلفة 2020/001614 0022

1996/12/29 زهرة ساسي 2020/001427 0023

1996/01/16 زهرة سرار 2020/003917 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1993/12/25 زهرة سعودي 2020/003961 0001

1995/06/29 زهرة طبجي 2020/007130 0002

1996/07/26 زهرة عباس 2020/003876 0003

1995/05/17 زهرة عليمي راوسعيد 2020/001652 0004

1995/10/20 زهرة عموري 2020/007946 0005

1997/06/12 زهرة قندوز 2020/004424 0006

1996/06/19 زهرة كاهية 2020/004599 0007

1996/06/17 زهرة مقران 2020/002622 0008

1995/03/26 زهرة نويوة 2020/003373 0009

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني
 "D9" القاعة   "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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



1997/01/16 زهرة الهدى بوقارة 2020/000246 0010

1996/09/13 زهو القلوب زياد 2020/003498/003493 0011

1995/08/14 زهور بن تلمساني 2020/005207 0012

1995/05/10 زهور قشوط 2020/002893 0013

1998/01/01 زهية بلفار 2020/004459 0014

1998/03/28 زهية تواتي 2020/005779 0015

1996/05/25 زهية جيلي 2020/008061 0016

1996/06/16 زهية حدادو 2020/006965 0017

1996/05/29 زهية عماري 2020/003431 0018

1996/04/20 زهية فطيمي 2020/001773 0019

1997/07/02 زهية نور اإليمان حديد 2020/002496 0020

1997/12/08 زهيدة مروى مقنوش 2020/003828 0021

1995/11/08 زهير بن عمارة 2020/006524 0022

1992/11/25 زهير جاهل 2020/007969 0023

1992/10/22 زهير دالي شارف 2020/004789 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/05/19 زهير رابية 2020/000257 0001

1999/08/06 زهير زيتوني 2020/005657 0002

1996/10/08 زهير عمور 2020/002049 0003

1993/06/06 زهير فرد 2020/008606 0004

1993/07/09 زهير كوالل 2020/004649 0005

1993/01/17 زهير لزعر 2020/007972 0006

1993/06/19 زهير أحمد الزواوي 2020/000283 0007

1993/08/06 زهيرة سدات 2020/003642 0008

1994/02/03 زهيرة شرقي 2020/000169 0009

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

  "D10" القاعة   "D" العمارة

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

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني



1996/12/02 زوبيدة كحيلي 2020/002949 0010

1995/08/03 زوبيدة مداني 2020/005695 0011

1995/03/25 زوبيدة هادفي 2020/003381 0012

1998/07/27 زوليخة طربوش ب/2020/001825/000159 0013

1996/05/29 زوليخة غبريني 2020/001441 0014

1999/01/11 زوليخة ويس 2020/002907 0015

1997/04/24 زياد بشقة 2020/008282 0016

1996/05/14 زياد لخضر بومدين 2020/003021 0017

1994/07/16 زيان مرسلي 2020/000665 0018

1993/10/16 زين الدين بن جاب هللا 2020/005162 0019

1997/11/13 زين الدين حفصاوي 2020/001238 0020

1995/06/24 زين الدين سعودي 2020/008030 0021

1992/10/25 زين الدين سوسي ب/2020/004890/000444 0022

1995/05/30 زين الدين طويل 2020/006895 0023

1998/09/01 زين الدين عمارة 2020/007247 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1996/12/30 زين الدين فارس 2020/001550 0001

1998/04/04 زين الدين قادري 2020/002001 0002

1995/08/30 زين الدين قاسيمي 2020/006474 0003

1994/03/25 زين الدين قنفودي 2020/006535 0004

1998/02/22 زين الدين زكرياء بحيح 2020/004771 0005

1997/07/13 زين العابدين عثماني 2020/000226 0006

1993/05/08 زينب أحمد الصغير ب/2020/000490 0007

1997/09/06 زينب أزبوش 2020/008746 0008

1994/08/12 زينب بشالوي 2020/006328 0009

1997/06/30 زينب بكار 2020/002763 0010

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني
  "D11" القاعة  "D"  العمارة



1997/06/17 زينب بالل 2020/006143 0011

1998/03/13 زينب بلكبير 2020/007661 0012

1995/04/01 زينب بلوناس 2020/001478 0013

1995/06/24 زينب بن عبد هللا 2020/004788 0014

1993/03/02 زينب بن عليلش 2020/003780 0015

1992/10/28 زينب بن نهار 2020/007567 0016

1997/04/25 زينب بوجردة 2020/008284 0017

1994/10/30 زينب بوعمران 2020/005910 0018

1995/01/08 زينب تركي 2020/007793 0019

1996/09/16 زينب توري 2020/005840 0020

1996/08/30 زينب تومي 2020/006356 0021

1993/12/05 زينب ثوامرية 2020/002795 0022

1993/03/06 زينب جيلي 2020/001378 0023

1995/08/21 زينب حساني 2020/008451 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1996/04/09 زينب حقاص ب/2020/005879/000477 0001

1990/10/14 زينب حليمة سالم 2020/002186 0002

1997/03/01 زينب حواس 2020/006124 0003

1997/03/07 زينب خوني 2020/000703 0004

1993/07/07 زينب ديني 2020/003224 0005

1992/12/14 زينب زنيدي ب/2020/004436/000422 0006

1994/05/17 زينب سايح 2020/006471 0007

1992/12/05 زينب طواف 2020/001192 0008

1994/02/06 زينب عبدالالوي 2020/001590 0009

1993/08/11 زينب عبيدي 2020/003316 0010

1996/10/16 زينب عثماني 2020/001859 0011

1995/01/08 زينب عساس 2020/007896 0012

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني
  "D12" القاعة   "D"  العمارة



1996/01/21 زينب عشي ب/2020/000661 0013

1995/08/15 زينب عطوب 2020/003531 0014

1995/11/08 زينب عطية 2020/007431 0015

1997/01/05 زينب عمور 2020/006483 0016

1995/07/27 زينب عميار 2020/004894 0017

1995/02/15 زينب فياللي 2020/002223 0018

1999/03/20 زينب قراوي 2020/005650 0019

1994/01/10 زينب مانع 2020/008199 0020

1997/02/26 زينب مزلي 2020/004069 0021

1994/11/04 زينب مضوي 2020/004006 0022

1995/02/04 زينب مكي 2020/006544 0023

1997/12/28 زينب ميهوبي 2020/000708 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1998/04/18 زينب إيمان بوسعدية 2020/006788 0001

1993/03/06 زينب بنت الجمعي حناشي 2020/007641 0002

1996/07/21 زينة بروال 2020/005407 0003

1993/05/21 زينة بلخضر 2020/006703 0004

1994/01/20 زينة بن بشير 2020/007685 0005

1997/05/11 زينة بن دردوش 2020/002694 0006

1997/06/23 زينة بودراهم 2020/002493 0007

1995/01/01 زينة دغبوش 2020/001592 0008

1993/09/11 زينة ربيحي 2020/004519 0009

1996/07/05 زينةأشواق وتيس 2020/002070 0010

1995/08/25 سارة إسكر 2020/000794 0011

1995/01/17 سارة أمزرت 2020/003827 0012

1993/08/30 سارة بحوحو 2020/003090 0013

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

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

  "D13" القاعة   "D" العمارة



1996/02/08 سارة بطوش 2020/008082 0014

1994/02/08 سارة بقالل 2020/005891 0015

1993/11/14 سارة بلباهي 2020/008718 0016

1995/05/08 سارة بلخير 2020/008497 0017

1998/05/28 سارة بلعلى 2020/004476 0018

1999/03/31 سارة بن سعسع 2020/008103 0019

1998/01/17 سارة بن عاشور 2020/001475 0020

1997/02/21 سارة بن عكشه 2020/002267 0021

1997/01/17 سارة بن نويوة 2020/005502 0022

1995/05/22 سارة بن هالل 2020/006742 0023

1998/10/23 سارة بوختاش 2020/000611 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/07/14 سارة بورزق 2020/005040 0001

1994/04/08 سارة بورماد 2020/004530 0002

1997/02/12 سارة بوزنادة 2020/001760 0003

1993/08/20 سارة بوزنونت 2020/004089 0004

1999/04/20 سارة بوطمين 2020/005202 0005

1995/03/01 سارة بوطيبة 2020/008630 0006

1998/05/08 سارة بوعديل 2020/002551 0007

1998/01/15 سارة بوعزة 2020/004344 0008

1996/01/22 سارة بوعلي 2020/006407 0009

1996/06/01 سارة بوقرة 2020/007760 0010

1995/10/22 سارة بونوارة 2020/005437 0011

1993/02/16 سارة تمشيشات 2020/002902 0012

1996/09/16 سارة تهامي 2020/006800 0013

1998/08/25 سارة تواتي 2020/000105 0014

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني
  "D14" القاعة   "D" العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1994/06/13 سارة جابة 2020/002775 0015

1994/01/16 سارة جابري 2020/006013 0016

1996/05/06 سارة جزايري 2020/001015 0017

1994/06/12 سارة حجاج 2020/003556 0018

1993/01/03 سارة حسناوي 2020/005687 0019

1995/09/24 سارة حسين 2020/002619 0020

1992/11/14 سارة حليمي ب/2020/002464/000336 0021

1994/12/29 سارة حماموش ب/2020/000502 0022

1993/03/16 سارة حمايرية ب/2020/000228 0023

1996/11/11 سارة حميداني 2020/003532 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/04/11 سارة حوسو 2020/004986 0001

1995/09/14 سارة خدام 2020/006859 0002

1995/07/24 سارة خليفي 2020/008200 0003

1995/07/11 سارة خموم 2020/002016 0004

1994/04/11 سارة خوجة 2020/005608 0005

1998/02/08 سارة داودي 2020/006142 0006

1995/07/21 سارة دبيح ب/2020/000400 0007

1996/08/28 سارة دحماني 2020/005835 0008

1997/04/12 سارة دريد 2020/003973 0009

1995/10/03 سارة دوان 2020/004407 0010

1994/09/27 سارة رزقة 2020/008035 0011

1993/01/30 سارة رقيق ب/2020/000309 0012

1994/11/20 سارة رمضاني 2020/000783 0013

1994/04/18 سارة زردازي ب/2020/000796/000007 0014

1997/06/01 سارة زويش ب/2020/000350 0015

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثاني
  "D15" القاعة   "D"  العمارة

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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



1996/06/25 سارة ساعد 2020/000435 0016

1994/07/19 سارة سليمان 2020/000147 0017

1996/01/28 سارة سماوي 2020/007758 0018

1994/02/22 سارة سيفي 2020/007791 0019

1994/03/23 سارة شافعي ملوكي ب/2020/000637 0020

1996/07/31 سارة شاوشي ب/2020/000312 0021

1996/04/05 سارة شوالة 2020/002280 0022

1996/12/05 سارة شودار 2020/007906 0023

1998/05/19 سارة صايت 2020/008528 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1995/11/28 سارة صياغ 2020/000397 0001

1995/01/05 سارة طالب 2020/005933 0002

1994/07/12 سارة طالب 2020/007037 0003

1995/04/29 سارة عالم 2020/004978 0004

1995/08/13 سارة عباسي 2020/006806 0005

1995/03/04 سارة عبد هللا محجابي 2020/002320 0006

1993/04/27 سارة عبد الواحد ب/2020/000457 0007

1998/06/20 سارة عبدالعالي 2020/000239 0008

1996/07/19 سارة عالوة ب/2020/006837/239 0009

1995/12/30 سارة علوان 2020/003469 0010

1995/06/15 سارة عليم 2020/001065 0011

1997/04/04 سارة عليون 2020/005874 0012

1997/03/07 سارة عمامري 2020/000254 0013

1997/09/29 سارة عمروني 2020/004094 0014

1995/06/06 سارة عياد 2020/001871 0015

1998/10/26 سارة عيسو 2020/002922 0016

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

  "TR1" القاعة  "D" العمارة 

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 العمارة "D" الطابق الثالث



1995/01/22 سارة غضاب 2020/007718 0017

1995/07/07 سارة غيالس 2020/005276 0018

1996/06/06 سارة قرطبي 2020/006249 0019

1994/01/09 سارة قرين 2020/007534 0020

1998/08/26 سارة قصاص 2020/000457 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1997/06/16 سارة قواسمية ب/2020/000686 0001

1997/08/07 سارة قورين 2020/004293 0002

1998/01/30 سارة قيتي 2020/008306 0003

1997/01/18 سارة كرور 2020/003992 0004

1998/01/01 سارة كونفورتي ب/2020/000301 0005

1996/08/05 سارة كيزاني 2020/006087 0006

1995/03/25 سارة لعبادلية 2020/005652 0007

1998/12/26 سارة لعبيدي 2020/005853 0008

1997/11/03 سارة لعدلي 2020/002739 0009

1996/12/09 سارة مبرك 2020/005648 0010

1994/06/21 سارة مداح 2020/007903 0011

1997/06/17 سارة مساح 2020/002161 0012

1997/01/01 سارة مسعودي 2020/008171 0013

1996/01/22 سارة معمري 2020/008168 0014

1996/02/01 سارة ملواح 2020/003753 0015

1993/10/19 سارة ملوكي 2020/006853 0016

1995/05/30 سارة منصوري 2020/000142 0017

1994/10/12 سارة ياحي 2020/007666 0018

1996/11/12 سارة يوسفي 2020/001776 0019

1997/11/07 سارة ماريا بلحفصي 2020/002915 0020

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR2" القاعة  "D" العمارة 



1996/09/28 سارة نجالء بن جدو 2020/008252 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1993/06/11 ساسي جبالي 2020/007261 0001

1994/10/28 ساسية باسو 2020/007222 0002

1997/05/21 سالم دريد 2020/002045 0003

1993/11/04 سالم عومري 2020/003773 0004

1993/09/24 سالمي حكيمة 2020/004547 0005

1996/06/06 سامي ابرادشة 2020/004615 0006

1997/11/01 سامي بن دراجي 2020/007765 0007

1993/04/06 سامي بن مهدي 2020/004957 0008

1994/02/10 سامي خيار 2020/005214 0009

1993/06/04 سامي شرفي 2020/003410 0010

1998/08/18 سامي عبدالنور 2020/000011 0011

1995/01/01 سامي عسول 2020/003567 0012

1993/12/27 سامي لحضيري 2020/001191 0013

1993/12/23 سامي لعبيدي ب/2020/000129 0014

1994/06/23 سامي نوري 2020/007425 0015

1993/07/01 سامية بلقرقيد 2020/006307 0016

1997/01/28 سامية بن فرحي 2020/001587 0017

1995/03/06 سامية بولعناب ب/2020/000435 0018

1997/04/10 سامية جواهرة 2020/004485 0019

1993/03/15 سامية خبشر 2020/005751 0020

1997/07/31 سامية روبة 2020/001477 0021

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR3" القاعة  "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1996/06/05 سامية سبع 2020/005898 0001

1994/05/09 سامية ضيفي 2020/004808 0002

1995/02/21 سامية غراب 2020/003259 0003

1993/08/09 سامية لوناس 2020/007403 0004

1993/03/09 سامية مكي 2020/007119 0005

1996/01/30 سامية نقازي 2020/003719 0006

1996/09/15 ساندرا عيسى 2020/006560 0007

1995/11/23 سبيع بلخيرات 2020/000119 0008

1997/06/24 ستي تيرس 2020/006819 0009

1998/12/08 سحر محمودي 2020/003339 0010

1994/03/04 سحر ننصيب 2020/003641 0011

1995/11/18 سراب سالمي 2020/006611 0012

1996/01/26 سراب يونس 2020/003197 0013

1994/03/20 سراح موصو 2020/000950 0014

1999/08/04 سرين بلمشرح 2020/002371 0015

1999/02/02 سرين حماني 2020/000795 0016

1998/09/08 سرين طافر 2020/006868 0017

1998/08/14 سرين حفصة 2020/001344 0018

1992/10/10 سعاد بغزه 2020/003938 0019

1996/08/29 سعاد بوفالح 2020/007818 0020

1998/01/01 سعاد جربوعة 2020/004370 0021

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR4" القاعة  "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

-دورة 2020- 



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1997/07/21 سعاد حاج عثمان 2020/003406 0001

1997/05/18 سعاد حدوش 2020/007496 0002

1996/04/21 سعاد حمداش 2020/001040 0003

1989/01/01 سعاد خيثر 2020/008748 0004

1992/12/17 سعاد دباسي ب/2020/000681 0005

1998/10/31 سعاد دهيري 2020/002294 0006

1993/11/17 سعاد دوناس 2020/004826 0007

1997/06/19 سعاد رقابي 2020/004818 0008

1998/08/20 سعاد سطحاوي 2020/004814 0009

1994/03/26 سعاد سقني 2020/008320 0010

1997/11/18 سعاد صدقي 2020/005439 0011

1994/01/23 سعاد عافية 2020/008811/008794 0012

1997/01/25 سعاد عثماني 2020/008189 0013

1996/05/19 سعاد قوسمي 2020/003783 0014

1995/12/11 سعاد لميني 2020/005955 0015

1995/09/15 سعاد مجري 2020/003305 0016

1995/08/24 سعاد مكاحلي 2020/000751 0017

1993/05/17 سعاد يدروج 2020/000212 0018

1996/05/11 سعد بن يحي 2020/002053 0019

1994/12/30 سعد زعبوب 2020/002063 0020

1994/05/07 سعد نواري 2020/006614 0021

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR5" القاعة  "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR6" القاعة  "D" العمارة 



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1993/05/13 سعد الدين خزري 2020/008366 0001

1998/07/01 سعد هللا بلواضح ب/2020/000120 0002

1993/06/19 سعدان حجازي 2020/002470 0003

1993/12/20 سعدة حميشي 2020/006061 0004

1998/10/26 سعدة عيس ب/2020/003352/000038 0005

1994/02/26 سعدية بريك 2020/000984 0006

1997/10/12 سعدية بلخير 2020/007348 0007

1994/01/01 سعدية بوجمعة 2020/002887 0008

1994/10/29 سعدية بوشوكة 2020/001148 0009

1995/03/21 سعدية خضراوي 2020/005690 0010

1995/07/15 سعدية خميجة 2020/004410 0011

1997/07/20 سعدية سيد الناس 2020/003877 0012

1996/10/19 سعدية طيب 2020/003811 0013

1994/10/27 سعيد بليل 2020/008793 0014

1996/09/03 سعيد بن حليمة 2020/007540 0015

1994/04/17 سعيد بن شواف 2020/002163 0016

1993/12/26 سعيد بوسعيد 2020/000141 0017

1995/06/26 سعيد حدوش ب/2020/000073 0018

1998/06/30 سعيد ريازي 2020/002372 0019

1995/05/06 سعيد عمورة 2020/008150 0020

1992/10/21 سعيد قروف ب/2020/000777 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR7" القاعة  "D" العمارة 



1994/06/21 سعيد كحلوش 2020/003744 0001

1994/02/13 سعيد يعيش 2020/006624 0002

1995/12/24 سعيد مطروني 2020/000138 0003

1994/04/16 سعيد بومدين دبابي 2020/001715 0004

1996/06/05 سعيدة تاتي 2020/006963 0005

1994/09/12 سعيدة سليماني 2020/000428 0006

1995/06/04 سعيدة مصمادة 2020/003751 0007

1996/03/13 سعيدة مولوج 2020/006339 0008

1993/09/16 سفيان برويلة 2020/000278 0009

1993/05/17 سفيان بلفار 2020/005746 0010

1996/04/14 سفيان بن عزوك 2020/008494 0011

1993/10/05 سفيان بن عودة 2020/005881 0012

1997/02/18 سفيان بن قله 2020/003667 0013

1993/10/02 سفيان بن معمر 2020/004399 0014

1994/11/11 سفيان بونمورة 2020/002778 0015

1995/03/19 سفيان جابوعبد هللا 2020/001647 0016

1993/05/24 سفيان حميدة 2020/008008 0017

1995/10/23 سفيان ساعد هالل 2020/006342 0018

1994/03/19 سفيان سبسي 2020/004597 0019

1994/10/10 سفيان سنوسي 2020/001677 0020

1994/01/04 سفيان شرماط 2020/006563 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1998/09/08 سفيان طيير 2020/001716 0001

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR8" القاعة  "D" العمارة 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1995/07/05 سفيان قارة ب/2020/000478 0002

1993/09/09 سفيان قدرز 2020/002781 0003

1995/10/13 سفيان لحوار 2020/006605 0004

1995/01/05 سفيان مقران 2020/006463 0005

1996/03/09 سفيان مقري ب/2020/000744 0006

1995/02/14 سفيان مهدي 2020/002792 0007

1994/01/08 سفيان موساوي ب/2020/000360 0008

1999/03/02 سفيان هبال 2020/002343 0009

1996/07/08 سفيان يعقوبي 2020/002279 0010

1997/11/01 سكورة ليدية أيت براهيم 2020/001976 0011

1996/02/28 سكينة بلمداح 2020/001069 0012

1997/06/24 سكينة بولنوار 2020/004105 0013

1992/12/31 سالف بوسعيد 2020/000027 0014

1999/01/01 سالف خزازنة 2020/005351 0015

1994/11/09 سالم يوسفي 2020/002474 0016

1996/08/14 سلسبيل الطيب 2020/006857 0017

1996/05/10 سلسبيل براهمية 2020/006185 0018

1997/02/05 سلسبيل بريك 2020/005741 0019

1995/07/13 سلسبيل بلواهم 2020/007142 0020

1995/09/30 سلسبيل بن منصور 2020/003599 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1998/01/10 سلسبيل حمالوي 2020/002784 0001

1998/09/19 سلسبيل دزيري 2020/003487 0002

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR9" القاعة  "D" العمارة 

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1997/09/23 سلسبيل عباسي 2020/002803 0003

1995/03/23 سلسبيل فجاخ 2020/002071 0004

1994/07/28 سلسبيل نصاب 2020/000046 0005

1997/06/20 سلطانة حمادي 2020/006288 0006

1996/09/14 سلطانة مقراني 2020/005932 0007

1995/06/13 سلمة دحمون 2020/000361 0008

1996/02/14 سلمة فراج 2020/006085 0009

1996/05/24 سلمى بلخير 2020/006782 0010

1997/10/03 سلمى بن مركات 2020/006775 0011

1997/09/22 سلمى بوراوي 2020/007876 0012

1995/02/12 سلمى حمادة 2020/002117 0013

1993/08/16 سلمى دبازي 2020/007364 0014

1997/03/18 سلمى رحاب 2020/005193 0015

1998/01/25 سلمى شباب 2020/007242 0016

1995/01/18 سلمى شكيل 2020/000928 0017

1997/01/01 سلمى صبان 2020/001153 0018

1996/04/06 سلمى صوايفية 2020/003551 0019

1996/11/11 سلمى طباخ 2020/002050 0020

1989/12/11 سلمى فنازي ب/2020/000130 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1993/08/11 سلمى لونيس ب/2020/000247 0001

1997/03/24 سلمى مالكي 2020/001559 0002

1995/08/12 سلمى ملياني 2020/005072 0003

1996/03/14 سلمى مهيلة 2020/007018 0004

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق الثالث

  "TR10" القاعة  "D" العمارة 



1996/05/09 سلمى ناصر 2020/002110 0005

1997/10/16 سلمى وابد 2020/002773 0006

1994/03/23 سلمى ياحي 2020/001182 0007

1994/09/23 سلوى قبي 2020/006522 0008

1995/12/19 سليا حريري 2020/007851 0009

1997/01/06 سليا واعلي 2020/005262 0010

1995/06/22 سليم المكرفي 2020/006326 0011

1992/10/31 سليم بن عبد هللا 2020/005565 0012

1994/02/18 سليم بن قريش 2020/006238 0013

1994/01/02 سليم جافي 2020/007201 0014

1994/03/23 سليم خوجة عالمة 2020/003842 0015

1999/03/23 سليم سي الهادي 2020/001367 0016

1996/10/19 سليم صادق 2020/001089 0017

1995/04/11 سليمان بلهزيل 2020/001247 0018

1995/11/18 سليمان بوقرة 2020/003006 0019

1994/04/04 سليمان جغلول 2020/000436 0020

1993/03/15 سليمان زيتوني 2020/004318 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1989/02/12 سليمان شجاري المر 2020/007506 0001

1992/12/31 سليمان شويحة 2020/004092 0002

1993/12/28 سليمان عتيق ب/2020/000430 0003

1993/03/18 سليمان قادي 2020/000512 0004

1993/11/24 سليمان قسمية 2020/000191 0005

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "11"  



1995/12/29 سليمان كشاد ب/2020/000090 0006

1997/09/03
سليمان عبد 

المالك
عبد العزيز 2020/005114 0007

1999/01/11 سليمة بهناس 2020/007051 0008

1998/07/26 سليمة حجيجي 2020/004422 0009

1995/09/09 سليمة حمالوي شارف 2020/004033 0010

1998/05/22 سليمة حموش 2020/001421 0011

1996/08/17 سليمة سرايجية 2020/006974 0012

1995/07/02 سليمة شلنبي 2020/006628 0013

1998/06/22 سليمة عباس 2020/001121 0014

1993/01/17 سليمة فرحات 2020/005673 0015

1995/08/02 سليمة فكنوس 2020/007330 0016

1995/03/27 سليمة كركار 2020/000734 0017

1995/11/10 سليمة كرومي 2020/000472 0018

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1997/03/16 سليمة منقوري 2020/007788 0001

1998/07/18 سليمة شيماء ولدحسين 2020/001822 0002

1998/11/20 سلينا عبد الاللي 2020/004904 0003

1997/02/28 سلينة بلفوضيل 2020/001731 0004

1993/08/07 سماح بحاش 2020/006308 0005

1997/11/11 سماح بن لكحل 2020/005609 0006

1996/11/22 سماح بن موسى 2020/003041 0007

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "12"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1997/04/13 سماح بوذراع 2020/000546 0008

1994/10/15 سماح بونفلة 2020/005011 0009

1995/05/21 سماح حوابس 2020/001732 0010

1993/03/28 سماح خامس 2020/005001 0011

1993/08/08 سماح خليلي 2020/006246 0012

1997/04/06 سماح سليك 2020/005291 0013

1994/03/19 سماح سويهر 2020/002918 0014

1999/01/21 سماح غاصب 2020/006323 0015

1996/11/13 سماح قويدري 2020/000256 0016

1997/11/05 سماح ليتيم 2020/004439 0017

1993/02/08 سماح مامشة 2020/008609 0018

1997/04/12 سماح مكناز 2020/006286 0019

1997/05/26 سماح منصور 2020/006932 0020

1998/07/10 سماح موالي 2020/000519 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1994/04/03 سماح ورزقي 2020/001984 0001

1995/05/10 سماعين شقرون 2020/008526 0002

1996/08/25 سمر رهان 2020/007433 0003

1989/11/04 سمية الكريم 2020/006988 0004

1997/03/14 سمية بازين 2020/000164 0005

1993/07/18 سمية بديار 2020/006213 0006

1993/07/02 سمية بلقاسم 2020/008058 0007

1993/02/03 سمية بلهامل 2020/006670 0008

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "13"  

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1996/06/19 سمية بورابة 2020/004114 0009

1997/12/01 سمية بوشتوت 2020/006358 0010

1993/11/25 سمية بوهالي 2020/000265 0011

1993/01/21 سمية جبارني 2020/002462 0012

1998/02/13 سمية حبشي 2020/005314 0013

1996/12/18 سمية حراث 2020/005138 0014

1995/12/08 سمية حمزة 2020/005379 0015

1994/01/03 سمية خيدة 2020/006327 0016

1997/05/15 سمية سراجية 2020/008576 0017

1995/07/11 سمية سعدو 2020/004747 0018

1998/02/21 سمية طارب 2020/000594 0019

1994/05/12 سمية طلحة 2020/005809 0020

1998/08/02 سمية عباسي 2020/000870 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1993/09/10 سمية عبد الباقي 2020/008829 0001

1994/11/18 سمية عرنان 2020/008424 0002

1994/08/02 سمية عروس 2020/006395 0003

1996/01/01 سمية عفون 2020/003025 0004

1997/02/01 سمية فضل الدين 2020/007253 0005

1998/02/23 سمية فنوح 2020/000059 0006

1996/04/25 سمية فنوح 2020/002302 0007

1996/01/19 سمية قاضي 2020/004661 0008

1995/02/20 سمية قبايلي 2020/005759 0009

1995/11/01 سمية قرمولة 2020/007250 0010

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "14"  



1997/02/26 سمية قلي 2020/000094 0011

1992/10/16 سمية كروب 2020/005330 0012

1997/05/19 سمية لخضرأونيس ب/2020/000341 0013

1997/04/25 سمية لعريبي 2020/002626 0014

1998/10/31 سمية لعور 2020/005513 0015

1997/10/16 سمية مزياني 2020/002256 0016

1995/09/25 سمية مصطفى السبع 2020/002467 0017

1993/01/15 سمية ورز الدين 2020/005438 0018

1994/11/04 سمية وطاس 2020/005269 0019

1998/03/21 سمية نور الهدى مختاري 2020/006820 0020

1997/06/15 سميحة بلحمر 2020/002113 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1995/08/17 سميحة بن بشي 2020/008205 0001

1998/05/12 سميحة بن معمر 2020/008013 0002

1995/10/18 سميحة حاجي 2020/001752 0003

1994/09/23 سميحة غربي 2020/005121 0004

1995/02/08 سميحة بصوف 2020/004148 0005

1993/08/08 سمير بابا 2020/004261 0006

1996/03/10 سمير بن عمير ب/2020/000199 0007

1993/05/05 سمير حريشة 2020/001426 0008

1989/01/18 سمير دحداح 2020/007637 0009

1998/01/01 سمير زيان 2020/000378 0010

1994/03/20 سمير عراب ب/2020/004279/000407 0011

1994/12/03 سمير كريد 2020/002882 0012

1993/07/21 سمير مقداد 2020/007166 0013

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع
القاعة "15"   "D"  العمارة



1998/08/24 سمير ورتان ب/2020/007603/000364 0014

1995/05/15 سمير شويحي 2020/008556 0015

1995/01/03 سمير عالوي 2020/001712 0016

1995/10/20 سميرة بكوش 2020/008531 0017

1994/02/28 سميرة بن ساليم 2020/007800 0018

1994/12/13 سميرة بودراع 2020/003012 0019

1997/01/14 سميرة بوزعدير 2020/006835 0020

1993/02/20 سميرة بوزنونت 2020/006126 0021

1997/03/27 سميرة بوهناف 2020/001055 0022

1997/08/08 سميرة تفات 2020/003328 0023

1994/06/26 سميرة سرحاني 2020/003325 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1996/09/25 سميرة طرية 2020/006169 0001

1995/04/24 سميرة قايدي 2020/004287 0002

1993/06/08 سميرة قدور باشا 2020/003987 0003

1997/01/02 سميرة مهنطل 2020/000230 0004

1994/10/18 سميرة نحيلي 2020/008655 0005

1995/06/02 سميرة وناس 2020/006984 0006

1993/01/17 سميشة بن التومي 2020/003959 0007

1993/06/07 سمينة شنيت 2020/007059 0008

1995/02/11 سناء بالاسكة 2020/004887 0009

1994/09/10 سناء بوراس 2020/008016 0010

1996/04/01 سناء بوعيطة 2020/006452 0011

1993/01/27 سناء بيروك 2020/005331 0012

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "16"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1993/07/20 سناء جميل 2020/005223 0013

1994/06/20 سناء رابطي 2020/008250 0014

1996/07/22 سناء رحموني 2020/002235 0015

1994/09/07 سناء عبان 2020/007571 0016

1992/10/05 سناء عزالدين ب/2020/002635/203 0017

1994/01/02 سناء قيطاتني 2020/004656 0018

1992/10/11 سناء مجراب 2020/005624 0019

1998/06/18 سناء مسيب 2020/003228 0020

1997/04/07 سناء همايسية 2020/000698 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1993/11/15 سندس بهتون 2020/002633 0001

1995/05/08 سندس بيبي 2020/007846 0002

1997/05/30 سندس حبيلة ب/2020/000108 0003

1994/09/02 سندس خريف 2020/006121 0004

1993/12/08 سندس دحالب 2020/005573 0005

1997/12/10 سندس شالبي 2020/008830 0006

1998/01/02 سندس مرتادة 2020/008022 0007

1999/08/05 سندس وناس 2020/006931 0008

1993/08/02 سنوسي زماني 2020/003052 0009

1993/04/05 سنوسي طيبي 2020/008406 0010

1995/03/20 سنوسي عداد 2020/001144 0011

1993/08/18 سهام الباهي 2020/006482 0012

1997/07/18 سهام بارة 2020/003867 0013

1994/09/30 سهام بارودي 2020/006517 0014

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "17"  

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1993/07/24 سهام بهلولي 2020/006615 0015

1995/02/18 سهام بوخديمي 2020/007015 0016

1994/02/09 سهام بوغرارة 2020/004809 0017

1996/04/05 سهام بيبي 2020/005490 0018

1996/12/05 سهام
تسوري بن 

تسوري
2020/002958 0019

1995/03/25 سهام جناتي 2020/007615 0020

1995/02/14 سهام خدوسي 2020/004375 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1993/11/13 سهام درويش 2020/000349 0001

1994/06/18 سهام زروقي 2020/002824 0002

1997/05/31 سهام سنقوقة ب/2020/000459 0003

1993/11/08 سهام سنوسي ب/2020/001198/000056 0004

1994/11/03 سهام شروال 2020/001865 0005

1990/01/30 سهام شليحي ب/2020/000273 0006

1999/03/05 سهام عبد المومن 2020/002099 0007

1993/12/15 سهام عكريش 2020/004991 0008

1995/07/21 سهام قاسمي 2020/008740 0009

1997/06/04 سهام قيدوم 2020/004647 0010

1995/01/21 سهام لواج 2020/007368 0011

1995/12/31 سهام نواري 2020/004029 0012

1994/11/27 سهام يونس 2020/000388 0013

1998/07/20 سهام مدينة بغلول 2020/006415 0014

1995/01/01 سهى سالك 2020/007084 0015

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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 العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "18"  



1995/09/11 سهير سعدي 2020/004618 0016

1993/09/12 سهير سالمة 2020/005085 0017

1992/11/28 سهير فكرون 2020/008307 0018

1994/03/03 سهير لكحل 2020/005878 0019

1996/04/10 سهيل مناصر 2020/000003 0020

1993/11/15 سهيلة أواو 2020/006141 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1997/07/22 سهيلة بتوارق 2020/001437 0001

1995/02/10 سهيلة بن تومية 2020/008738 0002

1996/12/26 سهيلة بومحياصي 2020/003730 0003

1992/10/13 سهيلة خداوي 2020/005545 0004

1995/09/15 سهيلة خوالدية 2020/004316 0005

1995/01/18 سهيلة سوداني 2020/007993 0006

1996/08/27 سهيلة عبو 2020/000195 0007

1995/01/16 سهيلة عكريش ب/2020/000650 0008

1997/05/15 سهيلة عمي 2020/008353 0009

1994/11/06 سهيلة عوامري 2020/002430 0010

1994/05/10 سهيلة عيناوي 2020/004538 0011

1997/06/25 سهيلة هجريس 2020/002434 0012

1996/03/19 سهيلة مباركة كوريم 2020/006467 0013

1993/04/29 سوسن بودراع 2020/004583 0014

1996/05/28 سوسن حمايدية 2020/004379 0015

1993/11/04 سوسن صواف ب/2020/000425 0016

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "19"  



1998/01/20 سوسن عالوة ب/2020/000086 0017

1994/06/12 سوسن عواطي 2020/007735 0018

1994/06/17 سوسن قريد 2020/005529 0019

1995/09/21 سوسن ميزاب 2020/008468 0020

1999/02/13 سوالف بونوار 2020/004862 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1997/06/17 سوالف حاج سليمان 2020/002207 0001

1997/06/25 سوالف وداش 2020/007853 0002

1997/10/23 سوماية يالص 2020/000760 0003

1997/07/29 سومية الجعدي 2020/007440 0004

1992/11/24 سومية بلعربي 2020/002140 0005

1996/07/18 سومية بوزيدي 2020/001585 0006

1997/08/21 سومية بوشقيف 2020/003945 0007

1993/04/16 سومية سبع 2020/002169 0008

1993/08/13 سومية سوالم 2020/007262 0009

1994/09/11 سومية شوبة 2020/004211 0010

1994/01/06 سومية عرعار ب/2020/000474 0011

1994/09/28 سوهيلة أيت طيب 2020/005081 0012

1993/03/20 سوهيلة جامعي 2020/006232 0013

1994/08/17 سوهيلة طالب 2020/003979 0014

1994/05/20 سوهيلة عسلوني ب/2020/000653 0015

1994/02/28 سوهيلة عماروشن 2020/004231 0016

1995/06/17 سوهيلة قاوى 2020/008533 0017

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "20"  

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1994/03/24 سوهيلة مساد 2020/007873 0018

1995/01/03 سي أمين سيد علي 2020/005021 0019

1996/04/05 سيد احمد بيردوز 2020/005260 0020

1995/01/06 سيد احمد عبيد 2020/004413 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل
ي

1997/07/25 سيد أحمد الواعر 2020/003196 0001

1995/07/17 سيد أحمد بلقايم ب/2020/000051 0002

1996/07/29 سيد أحمد بن ختو 2020/000488 0003

1998/02/26 سيد أحمد خوالد 2020/002375 0004

1997/04/11 سيد أحمد رمضاوي 2020/002356 0005

1998/01/23 سيد أحمد شريفي 2020/005829 0006

1995/01/04 سيد أحمد قادري 2020/002480 0007

1993/05/02 سيد أحمد مخاتي 2020/008194 0008

1994/09/04 سيد أحمد دريد شبيرة 2020/000095 0009

1991/02/08 سيد علي بوخرشوفة 2020/007814 0010

1995/03/26 سيد علي حسين 2020/006728 0011

1999/08/01 سيد علي زعيط 2020/003794 0012

1996/05/02 سيد علي سعادي 2020/002992 0013

1994/09/30 سيد علي قبلي 2020/004682 0014

1993/07/10 سيد علي مقروس 2020/007065 0015

1994/12/31 سيد دمحم أوالد الشيخ 2020/000857 0016

1995/06/13 سيداحمد الفرطاس 2020/001502 0017

1994/10/03 سيداحمد رمدنين 2020/005318 0018

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "21"  

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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



1997/09/22 سيدأحمد سالم 2020/000117 0019

1995/09/19 سيدأحمد شيروف 2020/001312 0020

1997/02/23 سيدأحمد قندوز 2020/000187 0021

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1995/06/05 سيدأحمد نجار 2020/007955 0001

1995/03/16 سيدأحمد مصطفى بلماضوي 2020/007272 0002

1995/05/02 سيداحمد ندير سعيد 2020/001217 0003

1996/01/23 سيدحمد شيكر 2020/002641 0004

1996/02/15 سيدعلي الركرمة 2020/001960 0005

1993/03/02 سيدعلي بن طاية 2020/005884 0006

1993/09/08 سيدعلي بن يمينة 2020/006842 0007

1997/10/14 سيدعلي بوجحود 2020/001031 0008

1995/04/10 سيدعلي بوداني 2020/000843 0009

1996/07/25 سيدعلي بوشطال 2020/003219 0010

1996/05/05 سيدعلي لعالمة 2020/007423 0011

1994/06/08 سيدعلي مجاج 2020/006385 0012

1996/03/03 سيدعلي معوش 2020/007004 0013

1996/05/08 سيدعلي أنيس فرطاس 2020/005236 0014

1996/10/20 سيدي دمحم خالدي 2020/000136 0015

1995/11/03 سيدي دمحم عبدالمالك 2020/008243 0016

1997/07/26 سيدي دمحم مبطول 2020/007917 0017

1996/02/23 سيرية زروت 2020/005800 0018

1998/12/21 سيرين سالمي 2020/006109 0019

1998/03/27 سيرين سليماني 2020/005842 0020

1994/07/22 سيرين صياد 2020/002942 0021

1994/03/16 سيف عالق ب/2020/000350/000558 0022

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
لإلدارة الوطنية بالمدرسة اإللتحاق مسابقة
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع
القاعة "22"  "D"   العمارة



1995/05/19 سيف االسالم محي ديني 2020/003368 0023

1994/10/23 سيف اإلسالم رجيمي 2020/001362 0024

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسل

1997/08/11 سيف اإلسالم سماعيل 2020/007123 0001

1996/08/10 سيف اإلسالم وناسي 2020/007501 0002

1998/06/26 سيف الدين بانشور 2020/007428 0003

1997/10/04 سيف الدين بن درميع 2020/008010 0004

1993/11/07 سيف الدين بن زموري 2020/003678 0005

1994/12/30 سيف الدين بن عروس 2020/003823 0006

1997/08/29 سيف الدين بوجالل ب/2020/000107 0007

1994/07/06 سيف الدين بودربالة 2020/001240 0008

1997/07/20 سيف الدين دشير 2020/001775 0009

1998/03/08 سيف الدين زموش 2020/000515 0010

1993/11/26 سيف الدين سماعل 2020/007626 0011

1993/08/22 سيف الدين عبد السالم 2020/001386 0012

1993/01/23 سيف الدين عبد النبي 2020/001593 0013

1993/12/06 سيف الدين عبدو 2020/001168 0014

1995/06/16 سيف الدين فاتح 2020/007172 0015

1994/05/05 سيف الدين قويسي 2020/000445 0016

1995/06/01 سيف الدين كتال 2020/004901 0017

1996/10/17 سيف الدين كعيبي 2020/004972 0018

1994/03/09 سيف الدين لخليفي 2020/006389 0019

1993/04/26 سيف الدين لعيد 2020/007850 0020

1993/10/10 سيف الدين مزواغي 2020/002286 0021

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في العمارة "D" الطابق الرابع

 العمارة "D"  القاعة "23"  

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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