
تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/09/11 كميلية فزوه 2020/003104 0001

1994/09/22 كنزة الحيول 2020/003834 0002

1996/11/13 كنزة بلحسين 2020/004349 0003

1995/05/18 كنزة بن زايد 2020/003712 0004

1993/11/12 كنزة بن عامر 2020/004255 0005

1995/09/19 كنزة بن نجمة 2020/005920 0006

1995/02/02 كنزة بوزوان ب/2020/003879/000439 0007

1995/04/13 كنزة بوقميح 2020/007989 0008

1992/10/31 كنزة تالوكيل 2020/001538 0009

1998/07/02 كنزة تواتي 2020/007994 0010

1995/02/14 كنزة جعوط 2020/003572 0011

1993/10/08 كنزة حمام 2020/005662 0012

1995/10/30 كنزة حوالي 2020/004324 0013

1993/12/04 كنزة سمارة 2020/002829 0014

1994/02/19 كنزة شيبان 2020/002403 0015

1997/05/21 كنزة طاشور 2020/005054 0016

1998/11/09 كنزة عباد 2020/008503 0017

1994/05/23 كنزة فرفار 2020/007781 0018

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
-دورة 2020- 

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

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "1"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/09/20 كنزة قناني 2020/000934 0001

1995/05/05 كنزة كواش 2020/006997 0002

1998/02/28 كنزة لكحل 2020/002407 0003

1992/12/24 كنزة نواوي 2020/003393 0004

1994/01/06 كنزة نوي 2020/006123 0005

1997/09/01 كنزة إلهام صالحي 2020/002509 0006

1996/01/09 كهينة اوراغ 2020/007163 0007

1997/11/06 كهينة براهمية ب/2020/000445 0008

1994/08/08 كهينة بشيري 2020/006969 0009

1998/04/27 كهينة بوقارش 2020/008484 0010

1999/04/05 كهينة حسناوي 2020/003401 0011

1993/08/31 كهينة عمران 2020/007544 0012

1997/02/26 كهينة هجيرة حمودي ب/2020/000391 0013

1996/03/11 كوثر بلعيد 2020/007376 0014

1995/08/10 كوثر بن عمر ب/2020/000507 0015

1998/11/22 كوثر بوزيان 2020/005058 0016

1997/09/23 كوثر حساين 2020/005613 0017

1993/03/29 كوثر حفصي 2020/000930 0018

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسلي

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "2"

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "3"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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



1999/01/13 كوثر حويتي 2020/003229 0001

1994/07/01 كوثر خليف 2020/005322 0002

1998/02/05 كوثر خيار 2020/002894 0003

1999/08/15 كوثر راشد 2020/000166 0004

1997/05/12 كوثر رحامنية 2020/008708 0005

1995/11/08 كوثر رواق 2020/005525 0006

1996/02/01 كوثر سعدي 2020/005806 0007

1998/08/16 كوثر شهبة ب/2020/001919/000714 0008

1998/10/04 كوثر عزيزي 2020/000477 0009

1997/10/18 كوثر قادري 2020/003844 0010

1995/12/16 كوثر قادري 2020/005441 0011

1993/03/02 كوثر قانة 2020/001494 0012

1995/06/20 كوثر مسلم 2020/001817 0013

1998/03/29 كوثر مصيبح 2020/002233 0014

1997/11/20 كوثر نواصري 2020/000527 0015

1995/08/24 كوثر يطو 2020/005194 0016

1995/08/02 كوثر مريم بلميلود 2020/006247 0017

1998/05/29 كوسيال ناجي 2020/002839 0018

1999/02/27
الرة شهرزاد 

مريم
بالخيط 2020/006627 0019

1998/06/14 اللة حسنة فحصي 2020/002152 0020

1997/09/09 المية بختي 2020/000918 0021

1993/10/07 المية بلباهي 2020/008639 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/02/03 المية بن حميميدي 2020/004128 0001

1994/09/17 المية بن عراب ب/2020/001297/000353 0002

1998/03/11 المية بن عمر 2020/003635 0003

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة
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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "4"



1997/08/20 المية تيقمونين 2020/003124 0004

1994/09/07 المية عزوز 2020/006923 0005

2015/02/06 المية فاسي 2020/000468 0006

1996/12/01 المية قرنيش 2020/008414 0007

1993/02/19 المية موهوب 2020/007146 0008

1995/06/19 المية هاللي 2020/008766 0009

1998/06/27 الميس خيرة عتاوي 2020/004288 0010

1994/11/12 المين كركور 2020/005209 0011

1992/10/09 لبنة عميري 2020/001465 0012

1993/11/11 لبنة مفالح 2020/002764 0013

1993/12/15 لبنى بلخيري ب/2020/000025 0014

1993/05/23 لبنى بن عزيزة 2020/006909 0015

1994/05/09 لبنى بوزحزاح 2020/003575 0016

1995/02/03 لبنى حمامدة 2020/003831 0017

1996/12/28 لبنى حمزة 2020/002916 0018

1994/03/04 لبنى خلفة 2020/007081 0019

1993/04/02 لبنى دغة 2020/007900 0020

1996/03/04 لبنى سعيدي 2020/004613 0021

1996/02/13 لبنى غضبان 2020/008591 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/05/21 لبنى فروي 2020/006645 0001

1996/04/02 لبنى مزوزي 2020/000163 0002

1994/09/18 لبنى مشقق 2020/001287 0003

1997/10/01 لبنى مطام ب/2020/001230/000260 0004

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة
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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "5"



1995/07/15 لبنى معبود 2020/006234 0005

1996/09/09 لبنى ناجي 2020/001831 0006

1994/04/24 لبنية بورحلي 2020/003634 0007

1997/07/23 لتيسية العربي 2020/008561 0008

1994/01/01 لحسن بلحرش 2020/008372 0009

1994/04/11 لحسن سعدي 2020/008668 0010

1994/04/24 لخضر بن عودة 2020/005550 0011

1994/09/21 لخضر يحياوي 2020/003280 0012

1997/02/08
لخضر حسام 

الدين
قن 2020/007951 0013

1993/03/23 لزهر خالدي ب/2020/000077 0014

1993/04/24 لزهر قويسي 2020/006578 0015

1993/01/01 لشلق دهمون 2020/001515 0016

1997/10/08 لطفي بلقاضي 2020/001669 0017

1998/05/08 لطفي بوزكار 2020/008345 0018

1997/03/15 لطفي خليف ب/2020/000289 0019

1997/10/17 لطفي سجعي 2020/007464 0020

1998/05/05 لطفي فضيل شريف 2020/006021 0021

1997/01/13 لطيفة بركات 2020/008538 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/08/01 لطيفة بن أحمد 2020/006971 0001

1995/01/15 لطيفة خمار 2020/004391 0002

1996/01/14 لطيفة دربال 2020/000775 0003

1995/03/26 لطيفة شابي 2020/006424 0004

1995/10/19 لطيفة لبكيري 2020/008527 0005

1997/08/01 لطيفة لسود 2020/000473 0006

1995/11/01 لطيفة مراد 2020/003322 0007

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "6"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة



1996/12/23 لطيفة معيطة 2020/002601 0008

1997/06/11 لعموري رياح 2020/006002 0009

1996/02/18 لقمان العطار 2020/000148 0010

1996/05/07 لقمان بلحمرة 2020/007199 0011

1997/05/10 لقمان بن عبد الرحمان 2020/005489 0012

1996/09/24 لمياء بلعور 2020/002002 0013

1994/07/28 لمياء بورايب 2020/004292 0014

1998/02/17 لمياء حشاش 2020/003602 0015

1997/04/19 لمياء خلفاوي 2020/004271 0016

1998/09/05 لمياء سعدون 2020/007547 0017

1995/07/06 لمياء عباس 2020/006712 0018

1995/06/15 لمياء عقري 2020/002817 0019

1994/07/08 لمياء فقوس ب/2020/000018 0020

1995/12/17 لمياء فياش 2020/004719 0021

1998/01/10 لميس السد 2020/005594 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/10/19 لميس بلقبلي 2020/007958 0001

1998/07/27 لميس بوخاري 2020/004204 0002

1995/03/08 لميس بوشوشة 2020/003377 0003

1995/11/28 لميس حمادوش 2020/007780 0004

1997/11/07 لميس ديبون ساهل 2020/002011 0005

1996/03/30 لميس سدراتي 2020/006495 0006

1994/01/30 لميس قاسي 2020/003502 0007

1996/05/12 لميس نجوى 2020/004861 0008

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين   في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "7"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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



1995/05/09 لندة بوجيل 2020/006838 0009

1992/12/27 لندة غريسي 2020/007813 0010

1996/11/07 لندة هني 2020/004353 0011

1994/04/16 لوبنة زروالي 2020/003714 0012

1992/10/14 لوبنة عليوات 2020/004768 0013

1994/03/25 لودميلة سعدون 2020/007082 0014

1995/12/29 لؤلؤة عبان 2020/004839 0015

1993/07/23 لوناس زعبوبي ب/2020/000596 0016

1994/04/02 لونيس بن حايمي 2020/007655 0017

1994/09/08 لونيس أغيالس مزاحــم ب/2020/000737 0018

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1999/01/23 لويزة العايبي 2020/007858 0001

1994/10/28 لويزة أوكيل 2020/008470 0002

1997/01/02 لويزة إيسولي 2020/003552 0003

1993/02/23 لويزة بوتمر 2020/007695 0004

1996/02/06 لويزة بوقنة 2020/001124 0005

1994/06/25 لويزة دحماني 2020/004932 0006

1996/01/07 لويزة غربي 2020/000463 0007

1993/01/24 لويزة فرحي 2020/002813 0008

1993/11/26 لويزة قوجيح 2020/004872 0009

1994/07/30 لويزة مجاهدي 2020/001162 0010

1997/04/14 لويزة واضح 2020/000286 0011

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة
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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "9"



1994/03/27 لياس خلوة 2020/003519 0012

1998/02/03 ليديا أمزيان 2020/007766 0013

1997/01/07 ليديا سيف 2020/004666 0014

1996/10/15 ليديا عباس 2020/000369 0015

1997/07/29 ليديا قدوري 2020/007803 0016

1996/07/04 ليدية براهامي 2020/007333 0017

1996/07/22 ليدية بلغاديد 2020/004394 0018

1994/04/20 ليدية زيدان 2020/003958 0019

1995/03/25 ليدية عروم 2020/002859 0020

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/08/03 ليدية عمرون 2020/003592 0001

1994/11/18 ليدية عيسو 2020/007750 0002

1993/09/14 ليدية الصب 2020/008551 0003

1995/09/12 ليدية وادة 2020/007729 0004

1996/09/18 ليدية واقيني 2020/006694 0005

1996/07/16 ليزا صالحي ب/2020/007611/000205 0006

1997/07/12 ليزا فاطمة لعباني 2020/004871 0007

1996/06/02 ليزة سي الهادي 2020/002420 0008

1997/10/07 ليزة عماري 2020/007589 0009

1996/12/05 ليسيا حمي مجدوب 2020/001753 0010

1997/04/22 ليلة سطمبولي 2020/001014 0011

1993/02/04 ليلة عليالش 2020/008509 0012

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة
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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "10"



1994/09/03 ليلة نعمار 2020/006189 0013

1994/12/07 ليلة شني 2020/003503 0014

1993/08/10 ليلى ايت عيسى 2020/000405 0015

1996/07/16 ليلى بركات 2020/004106 0016

1998/02/06 ليلى بن خليفة 2020/008490 0017

1993/11/06 ليلى بن ديب 2020/003131 0018

1993/10/09 ليلى بوتخيلي 2020/005310 0019

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/03/18 ليلى بوعجار 2020/003415 0001

1994/11/08 ليلى بونوة 2020/001352 0002

1996/04/21 ليلى تڤريني 2020/003723 0003

1994/04/09 ليلى جعفر 2020/003411 0004

1993/06/21 ليلى دلول 2020/001138 0005

1995/11/22 ليلى دوغنو 2020/005726 0006

1994/04/02 ليلى زديري 2020/002015 0007

1995/08/05 ليلى سجاد 2020/002814 0008

1993/06/22 ليلى عبيد 2020/006289 0009

1993/05/20 ليلى معيزي 2020/003439 0010

1994/10/22 ليلى مكناسي 2020/004931 0011

1993/12/04 ليلى وكال 2020/004313 0012

1999/03/09 ليليا ايت يحي 2020/002258 0013

1994/06/16 ليليا زغار 2020/006864 0014

1996/12/22 ليليا سالم 2020/001682 0015

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األرضي

معهد الفلسفة القاعة "11"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

" موالي أحمد مدغري" الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة



1997/07/12 ليليا شبوبي 2020/000766 0016

1995/02/25 ليليا لواهم 2020/008614 0017

1996/11/24 ليليا لوزاعي 2020/002146 0018

1994/05/12 ليليا مويسي 2020/002532 0019

1994/07/06 ليليا ياسف ب/2020/000219 0020



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/11/03 ليليا اميرة بورقعة 2020/003662 0001

1998/06/08 ليليا كميلية بوعكاز 2020/001904 0002

1998/01/20 ليليا نجاة كحل العين 2020/005354 0003

1998/05/05 ليلية بوخاته 2020/003693 0004

1994/03/03 ليلية زروق 2020/005116 0005

1993/08/12 ليلية سماعيل 2020/004403 0006

1994/07/23 ليلية كبان 2020/006846 0007

1995/11/04 ليلية تشيکو 2020/008461 0008

1996/09/16 ليلية أميمة حفصاوي 2020/005810 0009

1997/02/08 لينا الشريف 2020/008070 0010

1997/04/22 لينا بن عمارة 2020/001127 0011

1997/03/06 لينا لعكروم 2020/008173 0012

1997/06/05 لينا قرواني 2020/000214 0013

1994/05/01 لينة بن ضويو 2020/002747 0014

1995/12/11 لينة بن عمارة 2020/005474 0015

1994/12/12 لينة بوقفة 2020/001595 0016

1994/07/31 لينة بوهنتالة 2020/002115 0017

1997/05/13 لينة جبالة 2020/003897 0018

1996/09/17 لينة جيجيك 2020/008546 0019

1995/02/28 لينة حالب 2020/001926 0020

1996/03/22 لينة حمودة 2020/007757 0021

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم
القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "12"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

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

معهد الفلسفة القاعة "12"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/02/08 لينة خميسي ب/2020/000367 0022

1998/07/22 لينة ساحلي 2020/007302 0023

1992/11/05 لينة سويعد 2020/004072 0024

1998/02/16 لينة صولي 2020/006873 0025

1998/03/10 لينة فريجات 2020/006373 0026

1997/11/17 لينة مخلوفي 2020/006829 0027

1998/08/16 لينة زهور كوال 2020/003563 0028

1995/04/09 لينة سمية عزوز ب/2020/000310 0029

1994/07/20 ليندة إمين 2020/002748 0030

1997/06/12 ليندة أوبلقاسم ب/2020/000161 0031

1996/02/26 ليندة بن راحيل 2020/001832 0032

1993/07/17 ليندة بوخرشوفة 2020/003947 0033

1994/04/12 ليندة بودوخة 2020/002263 0034

1996/08/08 ليندة بوزورين 2020/000801 0035

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/02/24 ليندة بوصابة 2020/001269 0001

1993/08/17 ليندة بوعالق 2020/002873 0002

1998/05/07 ليندة حدو 2020/000484 0003

1995/08/21 ليندة زيدات ب/2020/000421 0004

1997/05/11 ليندة طراري 2020/007650 0005

1995/05/05 ليندة عباش 2020/003818 0006

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة 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



1997/05/16 ليندة عبور 2020/007520 0007

1996/07/01 ليندة عميشي 2020/006391 0008

1995/02/16 ليندة لعنصر 2020/002252 0009

1994/08/31 ليندة مساوي 2020/002961 0010

1995/01/01 ليندة معنصر 2020/002579 0011

1998/06/04 ليندة رانية العوفي 2020/002932 0012

1998/04/30 ليندة ليلية برحوي 2020/000742 0013

1994/07/15 ليندة وسام حيمداوي 2020/007880 0014

1995/10/26 ماجدة بن يحي 2020/007521 0015

1992/11/06 ماجدة توات ب/2020/000268 0016

1997/10/29 ماجدة عماري 2020/008696 0017

1997/11/27 ماجدة ايمان دميغة 2020/007319 0018

1993/03/31 ماحي كحاللو 2020/001611 0019

1998/06/08 ماريا ياحي 2020/007632 0020

1996/11/07 مارية بن سكة 2020/008808 0021

1994/05/15 مارية لمطاعي 2020/001291 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1998/06/07 مارية ريان بن حاج عابد 2020/008720 0001

1999/05/16 مارية سلمى عرابديو 2020/007612 0002

1993/10/11 ماسة بن عمار 2020/001562 0003

1993/09/27 ماسينيسا شلبي 2020/004028 0004

1992/12/25 مالحة أوسعدي 2020/005825 0005

1997/02/04 مالحة سارة مقراني 2020/000583 0006

1994/09/29 مالية معتوق ب/2020/000433 0007

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "14"



1993/07/16 مامة باهي ب/2020/005700/000402 0008

1993/09/21 مامة دمحم بكير 2020/008555 0009

1998/01/28 مايا قوجيل 2020/006010 0010

1996/01/27 ماية بوبقرة 2020/003428 0011

1996/12/15 مايسة سوفي 2020/006184 0012

1994/03/06 مايسة طلعة 2020/007887 0013

1994/06/09 مبارك بن عزة ب/2020/000523 0014

1995/06/15 مبارك عامر 2020/006381 0015

1994/09/30 مبارك مهناوي ب/2020/000716 0016

1993/06/11 مباركة العيداني 2020/002897 0017

1994/11/17 مباركة بن طاهر 2020/008402 0018

1996/05/03 مباركة دبه 2020/005213 0019

1997/11/25 مباركة عبو 2020/000986 0020

1993/03/18 مباركة قوشيح 2020/004723 0021

1994/07/12 مباركة هاشمي بوميلة 2020/006477 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/12/17 مباركة سعيدة شكشاك 2020/000561 0001

1994/12/13 مبروك قول ب/2020/005572/000229 0002

1993/11/22 مجاهد لعريبي 2020/000876 0003

1995/07/10 مجدة زايت 2020/005541 0004

1996/03/03 مجدى موسى 2020/002757 0005

1997/02/06 محجوبة المداح 2020/006281 0006

1997/08/30 محرز بودشيش 2020/002180 0007

1996/11/07 محسن جعالب 2020/006089 0008

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "15"



1997/05/12 محسن لعباشي 2020/000890 0009

1996/05/24 محسن مومن 2020/008209 0010

1993/08/07 محفوظ بوبصلة 2020/002135 0011

1995/01/26 محفوظ قروط 2020/007452 0012

1997/05/02 دمحم أبشيش 2020/002846 0013

1994/01/05 دمحم التوجي 2020/002074 0014

1997/04/02 دمحم العايش 2020/000606 0015

1994/10/11 دمحم العيداني 2020/000014 0016

1993/10/10 دمحم ادمحمي 2020/008369 0017

1994/09/01 دمحم أولحيسان 2020/001449 0018

1994/07/23 دمحم بحوص 2020/004486 0019

1994/09/24 دمحم بخة 2020/008678 0020

1995/05/28 دمحم بختي 2020/007076 0021

1994/08/14 دمحم براحي ب/2020/000023 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/03/21 دمحم براهيمي 2020/001310 0001

1994/03/01 دمحم بركاني 2020/007746 0002

1996/10/31 دمحم بريكي 2020/001700 0003

1994/12/30 دمحم بعزيز 2020/006834 0004

1995/10/25 دمحم بلعباس 2020/000360 0005

1998/06/15 دمحم بلعبيد 2020/003119 0006

1997/10/20 دمحم بلعورة ب/2020/000214 0007

1995/12/08 دمحم بلميلود 2020/004834 0008

1995/12/16 دمحم بن جدو 2020/006646 0009

1993/10/18 دمحم بن حديد 2020/001458 0010

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "16"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



1993/06/14 دمحم بن دحمان 2020/001411 0011

1997/10/29 دمحم بن دريسي 2020/003533 0012

1998/11/15 دمحم بن زرايب 2020/001429 0013

1994/01/02 دمحم بن سالم 2020/006382 0014

1993/09/30 دمحم بن سعد ب/2020/000174 0015

1996/02/23 دمحم بن سليمان ب/2020/000027 0016

1994/04/08 دمحم بن لشهب 2020/007673 0017

1993/06/19 دمحم بن ميلود 2020/001787 0018

1994/11/28 دمحم بن نعجة 2020/001708 0019

1995/01/13 دمحم بوتريك 2020/004617 0020

1995/03/12 دمحم بوجلطي ب/2020/000244 0021

1993/09/21 دمحم بوجلولي ب/2020/000240 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1989/11/25 دمحم بوخضرة 2020/004560 0001

1992/12/25 دمحم بورحلة ب/2020/000017 0002

1997/02/27 دمحم بوركبة 2020/004813 0003

1996/04/21 دمحم بوريش 2020/000859 0004

1993/08/08 دمحم بوسكاية 2020/004216 0005

1997/10/04 دمحم بوسيف 2020/003899 0006

1996/04/07 دمحم بوطبة 2020/005369 0007

1993/02/08 دمحم بوعجل 2020/003100 0008

1989/08/18 دمحم بوقرة ب/2020/000385 0009

1993/02/06 دمحم بومزيود 2020/000891 0010

1994/06/12 دمحم بونابي 2020/002521 0011

1994/09/23 دمحم بويحمد ب/2020/000603 0012

1998/08/21 دمحم بياني 2020/001544 0013

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "17"

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-



1994/09/07 دمحم تلي 2020/000747 0014

1997/05/28 دمحم تمار 2020/007239 0015

1993/08/06 دمحم جابا 2020/006731 0016

1994/06/07 دمحم جبالي 2020/008709 0017

1994/08/03 دمحم جلطي ب/2020/000513 0018

1997/10/28 دمحم حجام 2020/003742 0019

1992/11/02 دمحم حساني 2020/007263 0020

1998/07/05 دمحم حفوظة 2020/000884 0021

1995/04/09 دمحم حلباوي 2020/004091 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/05/26 دمحم حلوان 2020/001772 0001

1994/11/13 دمحم حلوي 2020/001139 0002

1996/03/27 دمحم حمرات 2020/000554 0003

1993/03/29 دمحم حمرالعين 2020/005091 0004

1997/05/21 دمحم حميدان ب/2020/000100 0005

1998/04/19 دمحم حنو 2020/003003 0006

1994/01/23 دمحم حوبان 2020/005947 0007

1996/03/10 دمحم حيدوس 2020/008160 0008

1994/02/22 دمحم خالدي 2020/002107 0009

1996/03/23 دمحم خايلي 2020/007513 0010

1993/06/18 دمحم خلفان ب/2020/000047 0011

1997/08/20 دمحم خلفة 2020/001591 0012

1997/05/29 دمحم خميس 2020/002422 0013

1993/02/15 دمحم خيري 2020/005290 0014

1994/01/18 دمحم دربال 2020/007198 0015

1996/09/10 دمحم دريوش 2020/007012 0016

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق األول

معهد الفلسفة القاعة "19"



1994/09/27 دمحم راشدي 2020/003526 0017

1997/09/17 دمحم ربيكة 2020/003755 0018

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/10/08 دمحم زراري 2020/004360 0001

1993/09/22 دمحم زناتي 2020/008348 0002

1990/01/24 دمحم زواغي ب/2020/000119 0003

1997/08/17 دمحم زياني 2020/002176 0004

1994/01/01 دمحم زياني 2020/003426 0005

1997/03/03 دمحم سرير ب/2020/000262 0006

1995/06/24 دمحم سوابعة 2020/002805 0007

1993/01/22 دمحم سويدي 2020/004059 0008

1993/10/04 دمحم شريفي 2020/003440 0009

1994/05/26 دمحم شعالل ب/2020/000192 0010

1994/01/24 دمحم شقور 2020/006558 0011

1993/01/12 دمحم صحراوي 2020/007752 0012

1994/01/18 دمحم صغير 2020/003461 0013

1994/09/21 دمحم طاجين 2020/002373 0014

1995/06/03 دمحم عاشور 2020/002505 0015

1993/03/15 دمحم عبد الحي 2020/007054 0016

1995/07/03 دمحم عبدات 2020/006521 0017

1992/10/12 دمحم عدو 2020/003116 0018

1990/07/13 دمحم عريبي ب/2020/008408/000453 0019

1996/03/25 دمحم عزوز 2020/000886 0020

1993/11/28 دمحم عسيلة ب/2020/000338 0021

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق الثاني

معهد الفلسفة القاعة "21"



1996/02/12 دمحم عصماني ب/2020/000771 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/07/11 دمحم عليان ب/2020/000024 0001

1993/05/27 دمحم عليم ب/2020/000374 0002

1993/11/20 دمحم عليوة 2020/006384 0003

1993/07/13 دمحم عمار ب/2020/000595 0004

1997/08/31 دمحم عيساني 2020/005167 0005

1996/09/07 دمحم غربي 2020/002656 0006

1994/03/29 دمحم غالب 2020/004562 0007

1993/05/18 دمحم فجاح 2020/001301 0008

1996/10/12 دمحم فداق 2020/001325 0009

1998/08/13 دمحم فرجان 2020/006231 0010

1995/12/08 دمحم فرحات 2020/004663 0011

1996/09/25 دمحم قدوري 2020/003611 0012

1993/06/23 دمحم قرناش 2020/008182 0013

1994/08/08 دمحم قطيب 2020/005239 0014

1994/09/18 دمحم ڤندوز 2020/007960 0015

1993/03/14 دمحم قوال 2020/000204 0016

1993/11/03 دمحم كاديك 2020/007153 0017

1998/08/12 دمحم كربوش 2020/004499 0018

1995/07/29 دمحم كرمة ب/2020/000582 0019

1993/02/03 دمحم كوسى 2020/002726 0020

1998/12/09 دمحم لحمري 2020/003951 0021

1994/06/27 دمحم لطرش 2020/008590 0022

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 مجمع "معهد الفلسفة" الطابق الثاني

معهد الفلسفة القاعة "22"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسلي

1998/04/24 دمحم لعويسي 2020/004032 0001

1993/07/30 دمحم مباركية 2020/006041 0002

1994/11/03 دمحم محرز 2020/003031 0003

1996/02/28 دمحم بن التومي 2020/003137 0004

1989/03/26 دمحم مدرس ب/2020/000160 0005

1993/10/31 دمحم مروان ب/2020/000210 0006

1997/03/29 دمحم مشراوي 2020/001951 0007

1994/04/06 دمحم معاوي 2020/004385 0008

1993/03/08 دمحم معيوف 2020/006525 0009

1996/08/04 دمحم مقاللي 2020/002293 0010

1994/12/19 دمحم موساوي 2020/007707 0011

1995/03/11 دمحم ميدوني 2020/007790 0012

1995/11/19 دمحم ناصري 2020/006608 0013

1994/07/04 دمحم نجاري 2020/008634 0014

1996/05/29 دمحم نور الدين 2020/004264 0015

1995/02/26 دمحم نيكلو 2020/001846 0016

1997/07/10 دمحم يهون علي ب/2020/000525 0017

1996/04/30 دمحم تونسي 2020/003788 0018

1992/03/02 دمحم سعدي 2020/006228 0019

1994/04/17 دمحم دمحم السعيد ب/2020/000530 0020

1996/01/18 دمحم اسامة زيو 2020/002358 0021

1993/09/15 دمحم أسامة بايزيد 2020/003121 0022

1997/06/24 دمحم أسامة مردف 2020/006077 0023

1999/06/08 دمحم اسالم شاوي 2020/000366 0024

1995/09/20 دمحم اسالم فاسي 2020/008335 0025

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

القائمة اإلسمية للمترشحين المبرمجين  في مجمع "معهد الفلسفة" الطابق الثاني

معهد الفلسفة القاعة "23"

مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
-دورة 2020- 

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-


