
تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/10/25 فاطمة مسعودي 2020/003555 0001

1995/07/23 فاطمة مقراني ب/2020/000153 0002

1996/07/16 فاطمة هجولي 2020/005368 0003

1995/04/05 فاطمة هيدوغ 2020/003544 0004

1993/10/27 فاطمة الزهراء احمد دادة 2020/006801 0005

1993/01/17 فاطمة الزهراء االطرش 2020/004856 0006

1993/09/08 فاطمة الزهراء الرماسي 2020/005241 0007

1996/10/02 فاطمة الزهراء الشوف 2020/005988 0008

1994/04/05 فاطمة الزهراء بايشي 2020/002772 0009

1995/08/30 فاطمة الزهراء بن طراد 2020/007202 0010

1996/02/18 فاطمة الزهراء بن عاشور 2020/001882 0011

1996/08/06 فاطمة الزهراء بن عبيدي 2020/005349 0012

1999/05/09 فاطمة الزهراء بن عودة ب/2020/000308 0013

1993/10/21 فاطمة الزهراء بن غرابي 2020/002790 0014

1994/05/27 فاطمة الزهراء بن كروبة 2020/008245 0015

1997/09/16 فاطمة الزهراء بن نونة 2020/002749 0016

1997/04/26 فاطمة الزهراء بوالشكرين 2020/005664 0017

1997/07/03 فاطمة الزهراء بوخرصة 2020/008817 0018

1995/07/12 فاطمة الزهراء بوزيد 2020/001765 0019

1994/12/18 فاطمة الزهراء بوساحة 2020/008129 0020

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات القاعة "3"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/09/26 فاطمة الزهراء بوعبدهللا 2020/007926 0001

1998/09/25 فاطمة الزهراء بوناصري 2020/001640 0002

1997/05/25 فاطمة الزهراء تركية 2020/000753 0003

2020/11/20 فاطمة الزهراء جناد 2020/007638 0004

1993/11/07 فاطمة الزهراء جودي 2020/002574 0005

2020/07/21 فاطمة الزهراء حجو 2020/007773 0006

1997/07/06 فاطمة الزهراء حركات 2020/002729 0007

1994/12/26 فاطمة الزهراء حمزة 2020/001918 0008

1998/10/16 فاطمة الزهراء خيضر 2020/007570 0009

1998/09/29 فاطمة الزهراء دحماني 2020/001986 0010

1998/08/17 فاطمة الزهراء دراج 2020/006701 0011

1994/08/28 فاطمة الزهراء دية 2020/005406 0012

1995/09/15 فاطمة الزهراء رحوي 2020/008476 0013

1992/11/11 فاطمة الزهراء رمضاني 2020/005628 0014

1993/12/12 فاطمة الزهراء زاوي 2020/002054 0015

1994/12/13 فاطمة الزهراء زوليخة 2020/007731 0016

1998/05/10 فاطمة الزهراء شرابيط 2020/007826 0017

1994/11/10 فاطمة الزهراء شرقي 2020/007042 0018

1997/07/09 فاطمة الزهراء شهب العين 2020/006131 0019

1994/10/07 فاطمة الزهراء عثماني ب/2020/000278 0020

1993/07/17 فاطمة الزهراء عويشات 2020/005108 0021

1994/10/08 فاطمة الزهراء غشيم 2020/005013 0022
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مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

معهد علم المكتبات القاعة "4"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/12/16 فاطمة الزهراء فاشور 2020/008592 0001

1995/02/03 فاطمة الزهراء فرساسي 2020/005433 0002

1996/08/08 فاطمة الزهراء قريبيس 2020/008138 0003

1996/06/19 فاطمة الزهراء المي 2020/006163 0004

1994/02/02 فاطمة الزهراء لويز 2020/000065 0005

1997/04/22 فاطمة الزهراء مرجان 2020/008215 0006

1995/09/28 فاطمة الزهراء مسيليتي 2020/000776/000713 ب/ 0007

1993/11/20 فاطمة الزهراء معافي ب/2020/003608/000345 0008

1994/04/24 فاطمة الزهراء منصوري 2020/005009 0009

1996/09/18 فاطمة الزهراء نوري ب/2020/000276 0010

1996/07/13 فاطمة الزهراء ولد دمحم 2020/006622 0011

1998/02/18 فاطمة الزهراء جعفر 2020/002409 0012

1995/09/11 فاطمة الزهراء 
البتول

بوقصة 2020/004879 0013

1993/09/08 فاطمة الزهراء 
سارة

بن عامر 2020/007310 0014

1996/11/21
فاطمة الزهراء 

شفيقة
مرسلي 2020/001523 0015

1998/02/06 فاطمة الزهرة بلخيرة 2020/008026 0016

1995/04/09 فاطمة الزهرة بلقاسم 2020/001440 0017

1995/07/18 فاطمة الزهرة بن لزرق 2020/001464 0018

1993/02/04 فاطمة الزهرة دبازي 2020/008105 0019

1996/04/23 فاطمة الزهرة ديوش 2020/002039 0020

1996/10/02 فاطمة الزهرة عالء الدين 2020/000510 0021

1995/01/07 فاطمة الزهرة فول 2020/003042 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

معهد علم المكتبات القاعة "6"

معهد علم المكتبات القاعة "5"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

 -2020 -دورة



1995/01/04 فاطمة الزهرة ميساوي 2020/003274 0001

1993/09/27 فاطمة الزهرة خولة عميري 2020/002328 0002

1996/06/30 فاطمة الزهرة 
سميرة

قصير 2020/003076 0003

1999/02/20 فاطمة ايناس شيكوش 2020/002368 0004

1994/08/17 فاطمة زهراء شريط 2020/004338 0005

1993/01/01 فاطمة زهراء عبداوي ب/2020/004769/000808 0006

1997/08/17 فاطمة زهرة بركات 2020/006383 0007

1993/10/16 فاطمة زهرة بوزيد 2020/002384 0008

1995/05/22 فاطمة زهرة حمايدي زورقي 2020/003287 0009

1997/12/16 فاطمة زهرة خواص 2020/000018 0010

1997/12/03 فاطمة نسرين مامن 2020/003416 0011

1992/11/24 فاطمه مفروح 2020/004307 0012

1995/06/24 فاطنة بن لبنة 2020/000914 0013

1995/10/09 فاطنة قويسم 2020/005744 0014

1997/10/26 فاطيمة بلعباس 2020/004469 0015

1995/01/26 فاطيمة بن خرارة 2020/002132 0016

1993/06/10 فاطيمة دحومان 2020/005971 0017

1996/07/25 فاطيمة عابد 2020/001838 0018

1996/10/12 فاطيمة عنان 2020/004844 0019

1994/11/03 فاطيمة قرفي 2020/005453 0020

1998/05/03 فاطيمة الزهراء دحماني 2020/006187 0021

1994/09/18 فاطيمة الزهراء نكاع 2020/003506 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 

1993/10/09 فاطيمة الزهراء 
غزالن

بن كلنة ب/2020/000730 0001

1994/06/10 فاطيمة الزهراءآمال قومي 2020/002819 0002

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات القاعة "7"

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

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 



1992/11/14 فاطيمة الزهرة لخضاري 2020/000279 0003

1995/05/20 فاطيمة الزهرة مالح 2020/006060 0004

1997/11/09 فاطيمة نسرين بوعزة 2020/004878 0005

1996/12/07 فايزة أحمد الكبير 2020/007573 0006

1996/12/16 فايزة بلخضر 2020/001467 0007

1994/01/01 فايزة بليدي 2020/003348 0008

1994/03/09 فايزة بن ثرية 2020/008505 0009

1996/03/04 فايزة بن عمارة 2020/008051 0010

1997/09/17 فايزة جدايني 2020/008459 0011

1994/09/20 فايزة جرو 2020/007984 0012

1995/05/09 فايزة حالج 2020/006485 0013

1992/12/21 فايزة رجدال ب/2020/000727 0014

1996/12/16 فايزة عبداوي 2020/002344 0015

1997/09/13 فايزة قصيصة 2020/005023 0016

1996/07/04 فايزة ماسة 2020/006661 0017

1994/04/29 فايزة دمحمي 2020/001876 0018

1997/12/16 فايزة محندقاسي 2020/000393 0019

1993/06/08 فايزة مقراوي 2020/006380 0020

1994/06/14 فتاح بن زهرة 2020/002095 0021

1996/12/11 فتح ازهر عيساوي 2020/003851 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/11/13 فتح هللا بن دحمان 2020/008115 0001

1993/07/11 فتح هللا بن دومة 2020/003092 0002

1996/03/25 فتح هللا عبد الالوي 2020/001643 0003

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

معهد علم المكتبات المخبر "1"



1992/12/10 فتح هللا فرطاس 2020/004150 0004

1995/05/09 فتح النور بلهاشمي ب/2020/000426 0005

1995/09/17 فتحي بن عيسى 2020/002064 0006

1997/11/13 فتحي بن فرحات 2020/003122 0007

1993/09/20 فتحي بن ميلود 2020/006968 0008

1995/09/17 فتحي بين عيسى ب/2020/000602 0009

1996/07/29 فتحي قسوم 2020/005089 0010

1992/06/01 فتحي بوزكري 2020/008214 0011

1997/11/14 فتحي معسكري 2020/002754 0012

1993/10/15 فتحي عالء الدين عبدي 2020/000030 0013

1997/04/17 فتحية بوشناق 2020/004556 0014

1996/03/28 فتحية حمدان 2020/004863 0015

1995/03/25 فتحية فرادي 2020/004308 0016

1996/09/23 فتيحة العكة 2020/006314 0017

1995/09/11 فتيحة العيدي 2020/007557 0018

1993/10/13 فتيحة بصغير 2020/008386 0019

1994/01/26 فتيحة بن عبيد هللا 2020/003449 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/07/05 فتيحة بن يمينة 2020/003106 0001

1995/12/29 فتيحة بوتشيشة 2020/003083 0002

1995/09/29 فتيحة بوزياني 2020/001106 0003

1995/10/19 فتيحة توامي 2020/001274 0004

1993/12/22 فتيحة تينيالن 2020/006181 0005

1997/11/03 فتيحة دراوش 2020/000229 0006

مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات المخبر "2"



1993/02/12 فتيحة دلة 2020/004309 0007

1998/05/17 فتيحة ساعد 2020/006489 0008

1993/02/28 فتيحة سالطنة 2020/005071 0009

1996/03/15 فتيحة سلمي 2020/004697 0010

1992/12/24 فتيحة غزالي 2020/006959 0011

1996/06/16 فتيحة فضلو 2020/000288 0012

1995/05/07 فتيحة ميلودي 2020/003298 0013

1995/03/19 فخر الدين ميساوي ب/2020/000701 0014

1992/11/15 فداق عبدااله 2020/001270 0015

1998/01/11 فدوة دنيا 2020/006983 0016

1995/09/08 فدوة ملزي 2020/003688 0017

1997/05/14 فدوى دابو 2020/000228 0018

1993/10/12 فدوى لعروق ب/2020/000399 0019

1996/08/13 فدوى مكي 2020/004286 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/10/22 فدوى حياة دبار 2020/003161 0001

1997/12/05 فراح باحميد 2020/001299 0002

1996/12/11 فراح بن مهدي 2020/005176 0003

1998/10/12 فراح ترابي 2020/008796 0004

1996/02/04 فراح خفاش 2020/000670 0005

1995/10/23 فراح دندوقي 2020/008825 0006

1996/03/20 فراح شالي 2020/006396 0007

1998/08/06 فراح شايف 2020/008440 0008

1997/01/06 فراح شعابنة 2020/007135 0009

1996/10/01 فراح عباسي 2020/005093 0010

-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 

معهد علم المكتبات المخبر "3"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

 -2020 -دورة



1997/11/26 فراح رانية فراج 2020/003934 0011

1997/08/11 فرح أماني رباحي 2020/001402 0012

1994/07/28 فردوس سعديو 2020/007079 0013

1996/06/28 فردوس نبشي 2020/004786 0014

1997/11/09 فروجة بورنان 2020/007309 0015

1993/09/27 فروجة بوندر 2020/001471 0016

1998/03/20 فريال العيساوي 2020/004977 0017

1996/07/24 فريال بن زروال 2020/000056 0018

1994/11/10 فريال بوخالفة ب/2020/000475 0019

1995/09/17 فريال بوركبة 2020/002712 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/04/04 فريال بوطرفة 2020/004884 0001

1995/11/08 فريال بومسيد 2020/004573 0002

1993/05/25 فريال جدايعة 2020/007456 0003

1998/02/26 فريال جيرب 2020/007952 0004

1993/10/05 فريال حصاد 2020/006102 0005

1999/01/28 فريال خليلي 2020/003407 0006

1995/12/29 فريال دريسي 2020/007953 0007

1999/05/16 فريال رافعي 2020/003257 0008

1998/12/11 فريال رحمون 2020/006626 0009

1998/10/25 فريال رقيق 2020/004743 0010

1996/09/30 فريال شاوش 2020/001921 0011

1998/07/20 فريال شبوبي 2020/006333 0012

1994/09/27 فريال شرقي 2020/006651 0013

1994/06/25 فريال صباحي 2020/004555 0014

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات المخبر "4"

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

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األرضي 



1994/09/09 فريال عراج 2020/000828 0015

1997/09/27 فريال عربوز 2020/005826 0016

1996/09/10 فريال عزوز ب/2020/000031 0017

1995/04/19 فريال غربي ب/2020/000012 0018

1996/01/24 فريال قزاي 2020/000535 0019

1995/02/02 فريال لبوخ 2020/007681 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/08/23 فريال لمونس ب/2020/000285 0001

1998/02/19 فريال هالل ب/2020/000672 0002

1993/04/21 فريال عباس ب/2020/000343 0003

1999/02/10 فريال الويزة حادري 2020/008661 0004

2000/01/03 فريال ياسمين لوكاد 2020/008165 0005

1994/11/30 فريد بوفولة 2020/001681 0006

1994/02/09 فريد شادلي 2020/006664 0007

1994/10/01 فريد غزال 2020/004051 0008

1994/03/13 فريد قاسي 2020/003829 0009

1996/11/29 فريد يحياوي 2020/005272 0010

1993/05/03 فريدة أقويالل 2020/006715 0011

1994/10/02 فريدة بالرقي 2020/002727 0012

1995/02/04 فريدة بكوش 2020/006183 0013

1997/09/06 فريدة بن حسين 2020/003640 0014

1993/06/29 فريدة بن منصور 2020/006319 0015

1995/02/06 فريدة بوعبد هللا 2020/008012 0016

2020/09/26 فريدة جيالني 2020/008508 0017

1995/03/06 فريدة حضري 2020/002222 0018

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول

معهد علم المكتبات القاعة "11"



1993/10/20 فريدة زكري 2020/000304 0019

1997/12/23 فريدة شمالل 2020/006680 0020

1998/05/29 فريدة غزالي 2020/008045 0021

1997/09/13 فريدة مرادي 2020/003800 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/01/29 فريدة إكرام حاجي 2020/001840 0001

1996/11/27 فريدة نورالهدى بن علي 2020/005237 0002

1999/05/22 فزيالت إيمان صابة ب/2020/000306 0003

1995/02/25 فضيلة بكوش 2020/006858 0004

1995/12/14 فضيلة بوجليدة ب/2020/000269 0005

1997/03/05 فضيلة جالب 2020/002489 0006

1996/10/13 فضيلة داودي 2020/008235 0007

1996/06/27 فضيلة زعفر 2020/002695/003232 0008

1997/03/23 فضيلة عون هللا 2020/000569 0009

1995/10/31 فضيلة موسى ب/2020/000644 0010

1995/12/27 فضيلة دينا وعيل 2020/005357 0011

1996/01/26 فضيلة مروة قفار 2020/007358 0012

1994/07/06 فطمة زيباني 2020/003525 0013

1996/07/28 فطمة الزهراء مراد 2020/003311 0014

1993/09/29 فطوم العابد 2020/002700 0015

1995/01/28 فطوم خمخام ب/2020/005499/000416 0016

1996/12/16 فطومة بن موسى 2020/000322 0017

1996/05/26 فطيمة حليس 2020/004327 0018

1993/12/06 فطيمة دفالوي 2020/003814 0019

1995/12/20 فطيمة طايل 2020/004041 0020

1993/10/22 فطيمة قازوز 2020/008760 0021

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

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

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات القاعة "12"



1995/06/20 فطيمة الزهراء بوشموخة 2020/007792 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/10/16 فطيمة الزهراء هيلوف 2020/003140 0001

1994/04/05 فطيمة الزهرة بابوري 2020/002385 0002

1997/01/05 فطيمة الزهرة حداد 2020/007001 0003

1992/10/27 فطيمة الزهرة ناصلي 2020/003395 0004

1996/12/07 فطيمة زهرة يكل 2020/001200 0005

1999/02/25 فالك غيزالن كعولة ب/2020/004198/000054 0006

1993/10/10 فلة بن عتسو ب/2020/000033 0007

1998/02/21 فلة بن لعريبي 2020/000088 0008

1993/01/21 فلة بومعالي 2020/005429 0009

1996/12/28 فلة جريبع 2020/006468 0010

1995/07/03 فلة حدون 2020/005544 0011

1995/08/13 فلة خضراوي 2020/003156 0012

1996/07/06 فلة ديفل 2020/001565 0013

1996/08/07 فلة سالم 2020/001551 0014

1995/05/11 فلة سبخاوي ب/2020/000346 0015

1997/08/05 فلة شرفاوي 2020/005738 0016

1993/07/23 فلة صيفي 2020/007656 0017

1995/01/28 فلة غريسي 2020/005606 0018

1996/05/29 فلة فرحان 2020/006241 0019

1994/03/17 فلة هاجر بن عياد 2020/008296 0020

-13 فيفري 2021- اإلختبارات الكتابية للقبول
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول

معهد علم المكتبات القاعة "13"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
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الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

 -2020 -دورة

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

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



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/07/19 فهد حماني 2020/004678 0001

1996/02/07 فهيم بن فرنان 2020/007216 0002

1993/05/17 فؤاد بن طالب 2020/002131 0003

1996/05/16 فؤاد بوسعيد 2020/006201 0004

1997/06/29 فؤاد بوكوشة 2020/004164 0005

1995/10/19 فؤاد حوتي 2020/002677 0006

1998/09/26 فؤاد زموري 2020/003772 0007

1997/05/20 فؤاد شارف 2020/001684 0008

1998/03/05 فؤاد عتابي 2020/001586 0009

1994/01/31 فؤاد حسان خديم هللا 2020/003249 0010

1994/03/20 فوزي الكرودار 2020/000404 0011

1996/02/16 فوزي بن مهدي 2020/000658 0012

1993/03/03 فوزي خليد 2020/006355 0013

1995/01/06 فوزي زواني 2020/005447 0014

1998/03/07 فوزي رضا سالم 2020/001092 0015

1994/11/01 فوزية بوجمعي 2020/004188 0016

1996/11/01 فوزية بوسكة 2020/007133 0017

1994/03/08 فوزية جبالة ب/2020/000245 0018

1992/12/14 فوزية ساسي 2020/008612 0019

1994/10/30 فوزية شكيرو 2020/005601 0020

1995/05/02 فوضيل مامور 2020/001664 0021

1994/04/12 فيدية خنافيف 2020/003326 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

معهد علم المكتبات القاعة "14"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

 -2020 -دورة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول

معهد علم المكتبات القاعة "15"



1996/04/10 فيروز بودية 2020/001978 0001

1994/10/09 فيروز بوقارة 2020/008358 0002

1997/03/30 فيروز تايب 2020/007453 0003

1994/10/30 فيروز دلفي 2020/006916 0004

1993/11/10 فيروز سمادي 2020/005436 0005

1995/01/30 فيروز شريط 2020/005186 0006

1994/09/06 فيروز شوابية ب/2020/000315 0007

1994/01/30 فيروز صحبي 2020/006419 0008

1997/06/04 فيروز كوثر فريك ب/00016/ب/2020/000408 0009

1994/09/08 فيصل بلمعبدي 2020/000374 0010

1989/09/02 فيصل بن عرفة 2020/004864 0011

1993/01/04 فيصل توشي 2020/001497 0012

1995/07/04 فيصل خيار 2020/005563 0013

1993/08/20 فيصل سعودي 2020/007038 0014

1994/12/07 فيصل عدالن 2020/005570 0015

1995/05/05 فيصل يوس 2020/004274 0016

1997/01/15 فيصل المهدي حواء 2020/008715 0017

1994/05/27 فيصل نذير قانة 2020/001804 0018

1994/10/26 فيصل نصر الدين ناجي 2020/002245 0019

1994/02/23 فيفي بهلول 2020/000544 0020

1994/01/10 قادة راشدي 2020/000033 0021

1994/11/21 قادة غوال 2020/002155 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1996/01/25 قادة عبد النور مصطفاي 2020/008677 0001

1995/07/23 قبال شيماء مرزوقي 2020/008448 0002

مدغري" أحمد موالي " لــإلدارة الــوطــنـيــــة الــــمــــدرســـة
مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

معهد علم المكتبات القاعة "16"



1994/02/23 قتيبة بن رويسي 2020/006973 0003

1995/04/01 قدور مسعودي 2020/006854 0004

1996/05/23 قالتي خديجة 2020/006943 0005

1994/03/03 قمر بن مستاري 2020/000631 0006

1997/10/06 قمر معاشي 2020/006028 0007

1993/02/08 قمر الدين جروني 2020/003832 0008

1993/03/09 قمرة دغمان 2020/006908 0009

1995/12/17 قويدر ضبة 2020/002051 0010

1993/07/08 قيس صغور 2020/001150 0011

1995/12/05 قيس كريم 2020/000373 0012

1993/04/09 كاتيا بلعيبود 2020/007482 0013

1998/09/12 كاتية أوجهان 2020/001326 0014

1999/02/10 كاتية براوي 2020/003639 0015

1995/09/26 كاتية حداش 2020/006986 0016

1993/08/21 كاتية صدمي 2020/003775 0017

1994/09/24 كافية صباح 2020/000590 0018

1995/11/22 كاملية منصوري 2020/002975 0019

1997/11/22 كاميليا بلكسير 2020/000358 0020

1997/10/18 كاميليا عالم 2020/000272 0021

1997/08/02 كاميلية صغير 2020/001802 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسلي

1994/01/19 كاهنة العباسي 2020/005440 0001

1995/03/16 كاهنة حبوش 2020/004714 0002

1995/11/03 كاهنة دحماني 2020/005303 0003

1993/01/03 كاهنة سعدوني 2020/005716 0004
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القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد علم المكتبات "الطابق األول

معهد علم المكتبات القاعة "17"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

 -2020 -دورة



1996/10/17 كاهنة قندوزي 2020/005229 0005

1994/03/06 كاهينة اوكولو 2020/006192 0006

1996/07/06 كاهينة إيناس جبايلي 2020/007886 0007

1995/09/06 كبثوم سباعي 2020/004941 0008

1994/03/01 كتيبة خرباش 2020/004393 0009

1996/05/29 كريم االقطاع 2020/006850 0010

1994/10/23 كريم بوعرعور 2020/004851 0011

1994/06/02 كريم دريم ب/2020/002494/000074 0012

1995/08/08 كريم طرشي 2020/001327 0013

1994/08/31 كريم لعريبي 2020/004733 0014

1993/03/21 كريم مرسلي 2020/001687 0015

1995/02/06 كريم بوزيان قادري 2020/004739 0016

1995/09/10 كريم ميالي تجيني 2020/002212 0017

1995/09/05 كريمة الحاج مسعود 2020/006359 0018

1992/11/26 كريمة إيدار 2020/005686 0019

1993/07/16 كريمة بلقاضي 2020/006767 0020

1995/03/15 كريمة بن ايكان 2020/007197 0021

1998/07/07 كريمة بن عباس 2020/007569 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/03/08 كريمة بوبرد 2020/005944 0001

1994/06/16 كريمة بوتمتام 2020/004730 0002

1994/07/03 كريمة بوديبة 2020/002583 0003

1994/03/22 كريمة بوضياف 2020/003976 0004

1996/11/14 كريمة بوقرومة 2020/004515 0005
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1997/10/10 كريمة بولحبال 2020/007067 0006

1995/12/11 كريمة بولعراس 2020/002912 0007

1994/05/12 كريمة بومنجل 2020/006236 0008

1993/06/22 كريمة تراري 2020/004847 0009

1993/11/19 كريمة جلي 2020/003885 0010

1996/12/19 كريمة داودي 2020/002642 0011

1995/03/30 كريمة دحماني 2020/003541 0012

1996/08/07 كريمة رباني 2020/008690 0013

1993/07/07 كريمة رمضاني 2020/006352 0014

1995/03/18 كريمة زمور 2020/006789 0015

1993/05/21 كريمة ساقي 2020/008427 0016

1992/10/17 كريمة سفرجلي 2020/008174 0017

1996/02/21 كريمة سلماني 2020/004282 0018

1996/01/09 كريمة شقراني 2020/005791 0019

1993/11/11 كريمة شيخ 2020/008144 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/09/18 كريمة عبد هللا 2020/004705 0001

1995/10/28 كريمة عالوة 2020/007536 0002

1994/06/08 كريمة عالوي 2020/003183 0003

1995/07/17 كريمة عنصر 2020/005724 0004

1995/06/03 كريمة قداري 2020/008600 0005

1997/08/21 كريمة كسي 2020/008483 0006

1998/06/19 كريمة مجدوب 2020/003240 0007

1996/05/25 كريمة مخبي 2020/002903 0008

1998/01/04 كريمة مناد 2020/000688 0009
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معهد علم المكتبات القاعة "19"



1993/03/04 كريمة منصورية 2020/004963 0010

1995/10/12 كريمة ميلودي 2020/005259 0011

1994/09/13 كريمة واضح 2020/005790 0012

1994/05/04 كريمة وزان 2020/007316 0013

1994/11/03 كريمة يحياوي 2020/004442 0014

1995/10/10 كريمة يزيد 2020/004702 0015

1995/05/03 كريمة هند بن لكبير 2020/007920 0016

1998/10/22 كسيلة بن منصور 2020/005526 0017

1995/09/04 كلتوم بروك 2020/008765 0018

1993/12/21 كلتوم بن عبدهللا 2020/003564 0019

1997/04/28 كلثوم خالدي 2020/007502 0020

1993/11/19 كلثوم دريسية 2020/005754 0021

1993/05/25 كلثوم شيخ 2020/000513 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/03/28 كلثوم طويل 2020/005585 0001

1995/06/12 كلثوم نوار 2020/008079 0002

1995/03/10 كلثوم بثينة عثماني 2020/002093 0003

1998/06/01 كمال بلكبير 2020/000901 0004

1993/12/25 كمال بن هني 2020/006387 0005

1994/10/15 كمال زعيط 2020/002904 0006

1994/02/24 كمال سعدي 2020/007398 0007

1994/04/28 كمال شباح 2020/003459 0008

1996/08/06 كمال عماري 2020/001580 0009

1994/05/23 كمال كامش 2020/007507 0010

1994/11/21 كمال مباركية 2020/006046 0011
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1993/10/06 كمال مقراني 2020/000889 0012

1996/05/19 كمال الدين بن عبد هللا 2020/007124 0013

1994/03/20 كمال الدين بوشوخ 2020/006393 0014

1994/02/16 كمال الطيب مساعدي 2020/004262 0015

1995/04/16 كميل مڤدود 2020/001501 0016

1997/11/18 كميلة عدة 2020/004950 0017

1992/12/27 كميلية دميدم ب/2020/000405 0018

1996/12/03 كميلية عبادة 2020/006952 0019

1997/11/20 كميلية عصام 2020/001261 0020


