
تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/04/12 دمحم إسالم بالسايح 2020/002935 0001

1996/04/18 دمحم إسالم بوقال 2020/008539 0002

1994/03/13 دمحم إسالم خريف 2020/008722 0003

1995/02/06 دمحم إسالم رباس 2020/004540 0004

1997/07/28 دمحم أشرف بودماغ 2020/001630 0005

1998/04/12 دمحم إقبال فالح 2020/003337 0006

1997/09/28 دمحم إقبال ملياني 2020/004536 0007

1997/06/16 دمحم اكرم فرطاس 2020/000255 0008

1995/03/01 دمحم أكرم لحرش ب/2020/000087 0009

1994/11/07 دمحم االمام بن ساسي 2020/006802 0010

1994/07/02 دمحم االمين بحرية 2020/007795 0011

1998/01/31 دمحم االمين بلقاضي 2020/006551 0012

1993/01/04 دمحم االمين بن سعدون 2020/002540 0013

1998/01/26 دمحم االمين بن عيدة ب/2020/000030 0014

1994/05/20 دمحم االمين بن نعيجة 2020/008134 0015

1995/04/20 دمحم االمين ساهل 2020/001854 0016

1997/06/13 دمحم االمين سيرات 2020/006130 0017

1993/05/11 دمحم االمين عريب 2020/002073 0018

1998/07/04 دمحم االمين غاوي 2020/002411 0019

1997/09/12 دمحم االمين فوالن 2020/002162 0020

1997/12/08 دمحم االمين قدة 2020/002346 0021

1997/05/25 دمحم االمين قلبوزة 2020/000899 0022

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-

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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"1"

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

1995/01/20 دمحم االمين نمراوي 2020/000725 0001

1996/08/15 دمحم االمين هديبل ب/2020/000163 0002

1993/07/25 دمحم األمين بلعباس 2020/007406 0003

1994/03/14 دمحم األمين بلعموري 2020/001599 0004

1998/05/17 دمحم األمين بلقاضي 2020/005355 0005

1995/12/26 دمحم األمين بن الطيب 2020/000092 0006

1994/05/02 دمحم األمين بن سراج 2020/005181 0007

1998/01/08 دمحم األمين بن ضياف 2020/001762 0008

1996/06/30 دمحم األمين بوبرمة 2020/005748 0009

1994/01/11 دمحم األمين بوخماشة 2020/006263 0010

1996/11/20 دمحم األمين بوقلمونة 2020/006553 0011

1993/08/30 دمحم األمين حسان دواجي 2020/007688 0012

1995/03/26 دمحم األمين حصروري 2020/003696 0013

1997/10/10 دمحم األمين داوالحاج 2020/000913 0014

1994/07/18 دمحم األمين دمان دبيح 2020/000215 0015

1997/08/17 دمحم األمين صغير 2020/000047 0016

1994/08/18 دمحم األمين ضياف 2020/006572 0017

1998/08/18 دمحم األمين عمراني 2020/008702 0018

1997/07/04 دمحم األمين مخطاري ب/2020/006159/000251 0019

1997/06/26 دمحم البشير العلمي 2020/007618 0020

1993/02/05 دمحم البشير سلت 2020/002174 0021

1995/01/01 دمحم البشير مالكي 2020/002665 0022

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

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

معهد التاريخ   القاعة"2"

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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"3"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/11/21 دمحم الحبيب العيدي 2020/002124 0001

1996/04/13 دمحم الحفناوي بوزيدي 2020/008197 0002

1992/10/23 دمحم الدين بوبكري 2020/001534 0003

1997/11/18 دمحم السعيد بقاق 2020/005578 0004

1994/12/14 دمحم الشريف حبارة 2020/005882 0005

1996/10/16 دمحم الصادق ميلودي 2020/001111 0006

1997/08/31 دمحم الصالح بن ادريس 2020/002322 0007

1992/11/08 دمحم الصالح بوعطيط ب/2020/000765 0008

1998/11/07 دمحم الصالح خالدي 2020/006022 0009

1995/04/02 دمحم الصالح غرابة 2020/001239 0010

1997/03/10 دمحم الصديق قندوز 2020/005153 0011

1996/06/13 دمحم الصغير بوزيان 2020/004077 0012

1994/02/14 دمحم الطاهر بن الطيب 2020/007436/002692 0013

1996/02/12 دمحم الطاهر بن عياد 2020/002265 0014

1998/07/22 دمحم الطاهر حداد ب/2020/006856/000403 0015

1996/05/18 دمحم الطيب حكيمي 2020/003870 0016

1997/07/10 دمحم العربي بن يعقوب ب/2020/000752 0017

1997/11/08 دمحم العربي لعبيدي 2020/002473 0018

1993/05/30 دمحم العياشي جعالب 2020/001757 0019

1997/02/24 دمحم المختار مشرور 2020/004671 0020

1997/10/09 دمحم المرتاجي سعيداوي ب/2020/000121 0021

1994/08/05
دمحم المصطفى 
ضياء الدين

رحال 2020/008280 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/05/15 دمحم المهدي بلقايد 2020/002213 0001

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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"4"



1998/07/13 دمحم المهدي لرقات 2020/000545 0002

1994/05/07 دمحم المهدي لعلى 2020/007249 0003

1993/09/09 دمحم الهادي بن رحمة 2020/001702 0004

1993/11/07 دمحم الهادي بولكروش 2020/008364 0005

1994/01/24 دمحم الهادي حريزي 2020/002353 0006

1993/11/12 دمحم الهادي عزوني 2020/007312 0007

1996/10/19 دمحم الياس عتوسي 2020/008848 0008

1999/01/27 دمحم إلياس غيالس 2020/005280 0009

1996/10/09 دمحم اليامين حباني 2020/005215 0010

1996/07/17 دمحم امير بدار 2020/005383 0011

1996/01/22 دمحم أمير كشيدة 2020/000737 0012

1993/01/03 دمحم امين حميدوش 2020/006904 0013

1996/07/04 دمحم امين دغدوغ 2020/008477 0014

1992/10/25 دمحم امين علوي 2020/006693 0015

1992/11/12 دمحم امين مدني ب/2020/000615 0016

1995/01/01 دمحم امين نصاح 2020/007683 0017

1994/05/22 دمحم أمين بالل 2020/008644 0018

1996/10/13 دمحم أمين بوخرص 2020/001361 0019

1993/10/07 دمحم أمين بوداود 2020/003047 0020

1998/04/15 دمحم أمين بوسحابة 2020/008204 0021

1994/06/08 دمحم أمين بوشنتوف ب/2020/000588 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/01/23 دمحم أمين بوشواطة ب/2020/001845/000622 0001

1996/07/28 دمحم أمين حرشاو 2020/008745 0002

1993/10/10 دمحم أمين حزاب 2020/001080 0003

1997/07/13 دمحم أمين حميدان 2020/007229 0004

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

معهد التاريخ   القاعة"5"

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-



1997/12/09 دمحم أمين خاوه 2020/000390 0005

1992/10/12 دمحم أمين دهيلي 2020/006341 0006

1992/10/13 دمحم أمين سالمة 2020/007566 0007

1995/05/11 دمحم أمين عتبي 2020/008568 0008

1995/08/16 دمحم أمين عمامرة 2020/003580 0009

1994/09/09 دمحم أمين فريد 2020/003466 0010

1996/02/20 دمحم أمين قيدوم 2020/000717 0011

1993/12/11 دمحم أمين لزرق 2020/008388 0012

1991/09/04 دمحم أمين موسى 2020/007265 0013

1992/11/26 دمحم أمين وحبيب 2020/005989 0014

1993/09/14 دمحم أمين يحياوي 2020/000887 0015

1995/07/03 دمحم انور فرجاوي 2020/006056 0016

1998/01/19 دمحم أنيس بوطالب 2020/006531 0017

1992/10/05 دمحم أنيس طفياني 2020/003708 0018

1997/12/30 دمحم أنيس مسعودي 2020/004226 0019

1998/10/30 دمحم أنيس ميراوي 2020/003524 0020

1997/07/26 دمحم ايمن مخناش 2020/000865 0021

1994/12/04 دمحم أيمن باهي 2020/008263 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/08/16 دمحم أيمن رمضان 2020/005243 0001

1995/12/11 دمحم أيمن عايشي 2020/006377 0002

1997/09/17 دمحم أيمن عيادي 2020/000730 0003

1998/07/13 دمحم أيمن فريح 2020/007778 0004

1994/02/22 دمحم أيمن نجاري ب/2020/000571 0005

1994/06/03 دمحم ايوب عز الدين 2020/003542 0006

1995/07/12 دمحم أيوب هيمة 2020/004493 0007

1995/03/01 دمحم بسام كثير 2020/006120 0008

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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"6"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



1997/06/09 دمحم بالل بومعزة 2020/003238 0009

1994/04/14 دمحم بالل خالد دلمي 2020/000531 0010

1999/02/06 دمحم بهاء الدين روايقية 2020/006562 0011

1994/07/19 دمحم بوسليماني خرشي 2020/007631 0012

1997/06/20 دمحم حسام شعبان 2020/003179 0013

1995/08/19 دمحم حسام الدين بودهدير 2020/004235 0014

1998/08/03 دمحم خليل بن جدو 2020/006748 0015

1997/04/16 دمحم خيرالدين سعدودي 2020/003208 0016

1995/04/25 دمحم رامي صحراوي ب/2020/000553 0017

1997/04/18 دمحم رزقي عبدي 2020/004482 0018

1995/07/17 دمحم رضا أڤوجيل 2020/008800 0019

1998/01/24 دمحم رضا بوراس 2020/005012 0020

1993/07/27 دمحم رضا حمامي ب/2020/000693 0021

1995/02/07 دمحم رضا رمادة 2020/001719 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/01/01 دمحم رضا قاضي 2020/000929 0001

1999/09/01 دمحم رفيق بلعياء 2020/004311 0002

1996/04/29 دمحم رفيق بن علي 2020/004200 0003

1999/05/16 دمحم رفيق نوري 2020/005804 0004

1997/04/05 دمحم رياض جديد 2020/007264 0005

1995/08/29 دمحم رياض رزاقي 2020/004018 0006

1996/05/28 دمحم زكريا بن ديخة 2020/004621 0007

1995/11/28 دمحم زكرياء بوبكر 2020/005929 0008

1997/07/21 دمحم زكرياء حجاج 2020/001584 0009

1993/07/07 دمحم زكرياء حسيني 2020/005190 0010

1993/08/03 دمحم زكرياء ديلمي 2020/000970 0011

1997/10/22 دمحم زهير قطاف 2020/000787 0012

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

معهد التاريخ   القاعة"7"
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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-



1994/05/14 دمحم زياد نوري 2020/005361 0013

1993/09/15 دمحم سالم حوحو 2020/008500 0014

1994/04/20 دمحم سعيد رحمون 2020/004609 0015

1993/08/09 دمحم سمير بوكليخة 2020/000941 0016

1992/11/05 دمحم سيف اإلسالم هراقمي 2020/005629 0017

1994/05/17 دمحم شاهين مالب 2020/000159 0018

1992/11/24 دمحم شريف حجال 2020/001355 0019

1998/08/09 دمحم شريف خاطر 2020/003068 0020

1993/07/04 دمحم شريف دواخة 2020/004736 0021

1997/12/26 دمحم شريف صادق بن ويراد 2020/004659 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسل

1992/10/10 دمحم شعيب بلحرش 2020/008186 0001

1994/07/28 دمحم شعيب خليفي 2020/008180 0002

1997/08/11 دمحم شكيب مقران 2020/001047 0003

1998/04/14 دمحم شهين مكرطاري 2020/003134 0004

1998/11/26 دمحم صالح عيشون 2020/007862 0005

1995/12/18 دمحم صالح الدين بعزي 2020/006625 0006

1995/01/29 دمحم ضياء الحق بوشالغم 2020/001442 0007

1998/06/13 دمحم ضياء الدين رقام 2020/000767 0008

1994/07/20 دمحم طارق زياد 2020/001793 0009

1993/06/07 دمحم طه بومهراس 2020/008216 0010

1992/10/05 دمحم طه قادري ب/2020/000519 0011

1997/11/05 دمحم عادل عميروش ب/2020/000177 0012

1994/07/11 دمحم عادل قاسمي 2020/004197 0013

1994/10/18 دمحم عبد الجليل بن قوة 2020/008217 0014

1995/07/11 دمحم عبد الحكيم بن عطية 2020/005315 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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"8"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



1996/11/18 دمحم عبد الرحيم بن عودة 2020/005457 0016

1995/10/24 دمحم عبد الرحيم بوشريط 2020/003204 0017

1993/09/29 دمحم عبد الرحيم ميلودي 2020/001280 0018

1997/10/11 دمحم عبد الرؤوف بلخرشوش 2020/004648 0019

1998/05/14 دمحم عبد الرؤوف بويش ب/2020/000039 0020

1996/10/16 دمحم عبد الشكور بونوفن 2020/001253 0021

1993/04/07 دمحم عبد الصمد برمضان 2020/002743 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/09/27 دمحم عبد الصمد محنان 2020/001703 0001

1996/10/17 دمحم عبد الغفور سعودي 2020/000019 0002

1996/05/31 دمحم عبد القادر صدوق 2020/001237 0003

1995/06/19 دمحم عبد اللطيف بن يحي 2020/008318 0004

1998/01/27 دمحم عبد المجيد عبدالالوي 2020/003941 0005

1998/04/02 دمحم عبد الهادي بلحاج 2020/001266 0006

1996/12/15 دمحم عبدالسالم علوط 2020/004870 0007

1998/08/15 دمحم عبدالهادي بضليس 2020/007908 0008

1996/05/15 دمحم عدالن حطاب باي 2020/006890 0009

1994/05/31 دمحم عدنان نيار 2020/002137 0010

1999/07/09 دمحم عدنان بوزيد 2020/000709 0011

1994/09/20 دمحم عز الدين قرادي 2020/002108 0012

1995/11/01 دمحم عالء الدين لبيدي 2020/002468 0013

1997/04/24 دمحم عالل نادر 2020/005497 0014

1994/04/21 دمحم علي بن عبد الكريم 2020/003465 0015

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

معهد التاريخ   القاعة"9"

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-



1995/11/02 دمحم علي بوعكاز 2020/004066 0016

1996/08/18 دمحم علي خليفة 2020/005299 0017

1995/11/24 دمحم علي عباس 2020/003746 0018

1994/04/10 دمحم علي مجراب 2020/004750 0019

1997/04/30 دمحم عماد الدين سماتي 2020/007399 0020

1997/11/10 دمحم عماد الدين كرمية 2020/003376 0021

1998/09/10 دمحم فارس بوبريط 2020/001078 0022

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1998/04/01 دمحم فاروق بن ناجي 2020/005671 0001

1995/10/22 دمحم كريم مرابطين ب/2020/000472 0002

1998/06/02 دمحم كريم مراكب 2020/003195 0003

1995/07/13 دمحم المين برابية 2020/005651 0004

1996/05/06 دمحم المين لبتر ب/2020/000292 0005

1997/06/23 دمحم لطفي بوصورة 2020/001074 0006

1993/06/11 دمحم لمين بريجة 2020/002596 0007

1996/09/26 دمحم لمين بلعورة 2020/000066 0008

1996/05/13 دمحم لمين بن طراد 2020/001484 0009

1993/10/08 دمحم لمين بن قارة ب/2020/000427 0010

1994/04/01 دمحم لمين سيليلني 2020/002260 0011

1996/10/07 دمحم لمين طلحة 2020/008301 0012

1993/08/12 دمحم لمين عبد الصمد 2020/006955 0013

1994/08/30 دمحم لمين مرزوق 2020/005731 0014

1993/06/30 دمحم لمين وحشي 2020/002391 0015

1996/01/07 دمحم مخطار لهاللي 2020/001631 0016

1996/02/13 دمحم مروان أبولعيش 2020/002249 0017

1996/09/03 دمحم معمر مكي 2020/005774 0018

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 التاريخ" الطابق األرضي

معهد التاريخ   القاعة"10"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



1996/01/27 دمحم منير إسالم بدران 2020/005203 0019

1997/03/01 دمحم مهدي قدوري 2020/007537 0020

1995/06/25 دمحم مولود طالب 2020/003495 0021

1998/07/26 دمحم ميلود لزرق 2020/005735 0022



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/11/30 دمحم نبيل دحو 2020/003251 0001

1998/10/23 دمحم نجيب ديابلو 2020/002096 0002

1994/10/20 دمحم نجيب مولوجي 2020/007205 0003

1993/01/29 دمحم نجيب نوي 2020/002722 0004

1992/10/05 دمحم نجيب هللا مرزوق 2020/005611 0005

1993/07/08 دمحم نذير بن عيسى 2020/004665 0006

1995/06/03 دمحم نسيم هبهوب 2020/005919 0007

1998/03/12 دمحم نعيم عزوز 2020/003103 0008

1998/02/14 دمحم نور لقمة 2020/006981 0009

1995/12/25 دمحم نور االسالم فرحات 2020/003960 0010

1993/11/05 دمحم هيثم عمارة 2020/007077 0011

1995/01/26 دمحم وليد حمايدية 2020/004631 0012

1994/01/22 دمحم ياسر هدروق 2020/005007 0013

1995/09/26 دمحم ياسين بشير 2020/001795 0014

1994/11/01 دمحم ياسين بن سالمة 2020/007400 0015

1996/06/24 دمحم ياسين حداد 2020/005896 0016

1995/04/29 دمحم ياسين حموم 2020/001357 0017

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

معهد التاريخ   القاعة"11"

معهد التاريخ   القاعة"11"

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-



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1998/07/17 دمحم ياسين دايخ 2020/001609 0018

1995/08/29 دمحم ياسين زعيم 2020/003039 0019

1997/11/15 دمحم ياسين طاهيري 2020/004928 0020

1996/12/12 دمحم ياسين عبد السالم 2020/003605 0021

1998/03/19 دمحم يحي أوزو 2020/001546 0022

1997/04/16 دمحم يوسف غالي 2020/003673 0023

1995/07/13 دمحم يونس عابد 2020/003619 0024

1997/06/29 دمحمرضا العرجة ب/2020/004455/000096 0025

1995/02/26 محمود بن عليوه 2020/005016 0026

1996/11/16 محمود رمضاني ب/2020/000763 0027

1993/05/16 محمود ماضي 2020/005902 0028

1995/04/21 محمود مقراني 2020/005249 0029

1993/12/16 محي الدين حجاج 2020/007149 0030

1992/12/22 محي الدين ساسي ب/2020/000235 0031

1995/01/29 محي الدين ضافري ب/2020/000181 0032

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/07/05 محي الدين غريبي 2020/001372 0001

1998/06/09 محي الدين مجاجي 2020/003963 0002

معهد التاريخ   القاعة"12"

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 التاريخ" الطابق األرضي

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية



1994/06/01 مختار بوشنافة 2020/005794 0003

1994/12/23 مختار رحيم 2020/007708 0004

1994/10/12 مختار سعد 2020/002793 0005

1998/07/17 مختار سالمي ب/2020/000604 0006

1993/09/22 مختار شامي ب/2020/000428 0007

1993/06/15 مختار شريتي 2020/000792 0008

1994/09/07 مختار عديلة 2020/000417 0009

1993/10/14 مختار كرزيكة 2020/001391 0010

1993/02/17 مختارية آغر 2020/000453 0011

1998/02/02 مختارية رافعي 2020/004992 0012

1995/08/15 مخطار مسعودي 2020/000113 0013

1994/03/20 مخلوف يوغرثن آيت أمجقان 2020/002701 0014

1993/09/26 مداني بقة 2020/008359 0015

1997/01/14 مداني
بوعكة بن 

حفصة
2020/005256 0016

1996/08/07 مداني صحراوي 2020/005860 0017

1993/04/30 مديحة حاج سعيد 2020/004727 0018

1996/10/02 مديحة دوكاري 2020/000802 0019

1995/09/24 مدينة بالز 2020/007700 0020

1996/12/16 مدينة بوخلفون 2020/007392 0021

1993/06/29 مدينة قراش 2020/002446 0022



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/11/08 مدينة هاجر بن رايس 2020/001938 0001

1995/08/03 مراد بن صالح الدين 2020/000557 0002

1994/09/17 مراد رضواني ب/2020/003222/000575 0003

1994/09/07 مراد سعدي 2020/008596 0004

1995/09/16 مراد سويحي ب/2020/004020/000741 0005

1996/08/10 مراد عطوط 2020/002647 0006

1995/05/26 مراد كناي ب/2020/003367/000045 0007

1997/09/16 مراد ماحي 2020/008155 0008

1996/08/08 مراد لحول 2020/006599 0009

1995/05/17 مرزاق حتحات 2020/006592 0010

1993/07/05 مرزاق حشماوي 2020/007691 0011

1995/01/31 مرزوقة جالل 2020/005389 0012

1996/09/01 مرشد بوضياف 2020/000566 0013

1998/08/03 مروان بن سديرة 2020/000001 0014

1993/04/02 مروان حالسي ب/2020/000748 0015

1995/06/29 مروان خزري 2020/001439 0016

1995/01/27 مروان زياني 2020/007151 0017

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

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

معهد التاريخ   القاعة"13"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

-دورة 2020- 

معهد التاريخ   القاعة"13"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/03/11 مروان سعيود 2020/002194 0018

1995/03/25 مروان عبد الرزاق 2020/006996 0019

1995/09/16 مروان قواو 2020/005901 0020

1994/11/15 مروان مقدم 2020/003962 0021

1997/04/27 مروان حطاب 2020/004960 0022

1997/06/10 مروة العاتي 2020/005204 0023

1995/01/04 مروة بتقة 2020/007040 0024

1997/05/29 مروة برادعي 2020/006436 0025

1999/02/21 مروة بلحوز ب/2020/002185/000325 0026

1993/02/18 مروة بلماحي 2020/000006 0027

1994/01/27 مروة بوريحانة 2020/002849 0028

1995/08/15 مروة بوسالم 2020/001300 0029

1997/07/05 مروة بوسبحة 2020/005696 0030

1994/07/20 مروة بوشارب 2020/006368 0031

1994/11/23 مروة بوشمة 2020/002057 0032

1996/09/06 مروة بوعكاز 2020/000475 0033

1994/05/23 مروة بوكيت ب/2020/000216/000679 0034

1999/03/23 مروة تليسة 2020/002452 0035

1994/08/18 مروة تومي 2020/002542 0036

1994/02/26 مروة توهامن 2020/003850 0037

1995/09/25 مروة جبار 2020/000922 0038

1996/05/26 مروة جبارني 2020/006401 0039



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/09/24 مروة حروادي 2020/003389 0001

1994/02/06 مروة حمدود 2020/006763 0002

1997/06/15 مروة حمودة 2020/008277 0003

1997/05/06 مروة حيمر 2020/006962 0004

1997/11/14 مروة رابية 2020/005057 0005

1999/09/26 مروة رحماني 2020/002520 0006

1998/04/21 مروة رحماني 2020/006595 0007

1997/03/29 مروة زردوم 2020/007694 0008

1996/07/29 مروة زغب 2020/007144 0009

1995/01/10 مروة زواغي 2020/007933 0010

1998/01/29 مروة ساسي 2020/000721 0011

1994/11/17 مروة ستو 2020/005216 0012

1994/09/29 مروة سكحال 2020/007531 0013

1995/12/27 مروة شاحي ب/2020/000290 0014

1996/03/18 مروة شيبي 2020/007840 0015

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

معهد التاريخ   القاعة"14"

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

معهد التاريخ   القاعة"14"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/09/24 مروة صحراوي 2020/003212 0016

1997/07/18 مروة صدوقي 2020/006275 0017

1996/08/13 مروة صوار 2020/005390 0018

1996/05/22 مروة طاهري 2020/008480 0019

1995/10/03 مروة طورش 2020/004706 0020

1995/01/12 مروة عامر 2020/007847 0021

1995/03/10 مروة عبد للي 2020/005699 0022

1998/07/26 مروة عيادي 2020/007283 0023

1995/01/27 مروة فقير 2020/003594 0024

1998/11/21 مروة قبقوب 2020/007974 0025

1995/09/15 مروة قداورة 2020/005654 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/02/26 مروة قسطلي ب/2020/000225 0001

1998/09/04 مروة لبصير 2020/000798 0002

1996/08/08 مروة محلوس 2020/003163 0003

1996/01/19 مروة مراحي 2020/004437 0004

1997/11/21 مروة مزين 2020/004829 0005

1995/02/18 مروة معارشة 2020/004763 0006

1996/10/29 مروة مقالتي 2020/004930 0007

1998/04/06 مروة مالح 2020/006960 0008

1997/09/29 مروة ملواني 2020/002554 0009

1995/06/26 مروة ناصح 2020/006874 0010

1997/12/26 مروة وشتاتي 2020/003026 0011

1995/06/25 مروة رانية فياللي 2020/000749 0012

1997/04/18 مروة سارة حدكحيل 2020/000160 0013

1996/11/29
مروة فطيمة 

الزهراء
بوناب 2020/008094 0014

1994/11/26 مروة نهال مونسي 2020/001486 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 التاريخ" الطابق األول

معهد التاريخ   القاعة"15"

معهد التاريخ   القاعة"15"

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

1993/10/18 مروة ياسمين العربي 
بوعمران

2020/000227 0016

1995/01/29 مروة يسمينة عويسات 2020/003571 0017

1996/04/24 مروة يمينة بن عزوز 2020/000392 0018

1995/11/08 مروى العكروت 2020/000210 0019

1996/09/24 مروى برزوق 2020/004063 0020

1998/08/21 مروى بركاين 2020/000952 0021

1998/04/09 مروى بن موسى 2020/001271 0022

1995/03/02 مروى بن ويس 2020/006481 0023

1995/09/19 مروى بويسان 2020/000419 0024

1995/08/05 مروى حاج قويدر 2020/004329 0025

1995/09/16 مروى حسناوي 2020/008148 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/01/23 مروى حمو 2020/008305 0001

1992/11/02 مروى ديدة 2020/002491 0002

1993/03/09 مروى ديرم 2020/008395 0003

1993/04/02 مروى رامول 2020/006351 0004

1996/10/09 مروى ربعي 2020/007260 0005

1994/05/25 مروى زاوية 2020/003576 0006

1996/02/20 مروى زايدي 2020/000337 0007

1996/02/03 مروى زريطالت 2020/008588 0008

1997/01/09 مروى شيخ 2020/008407 0009

1994/06/13 مروى عوداش 2020/004042 0010

1998/05/02 مروى قاسمي 2020/003905 0011

1995/09/22 مروى لخضاري 2020/008081 0012

1998/06/15 مروى فيروز نابي 2020/002508 0013

1997/07/02 مروى منال قوري 2020/006465 0014

1995/03/04 مروى نور الهدى بوعناني ب/2020/008525/000695 0015

1993/03/03 مرية لجلط 2020/005498 0016

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

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

معهد التاريخ   القاعة"16"

معهد التاريخ   القاعة"16"

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 

التسلسلي

1996/04/11 مريم العيمش 2020/003672 0017

1996/12/14 مريم أمعوش 2020/005126 0018

1997/01/28 مريم أوحدادو 2020/004351 0019

1999/03/04 مريم إيتيم 2020/000534 0020

1994/03/14 مريم بربيتي 2020/005714 0021

1993/08/06 مريم بسباس 2020/006264 0022

1994/11/18 مريم بلخذرية 2020/007148 0023

1998/06/07 مريم بلقوراي 2020/000341 0024

1994/10/25 مريم بلهشاط 2020/008632 0025

1998/08/25 مريم بن العيد 2020/000007 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/08/06 مريم بن النوي 2020/003365 0001

1998/03/23 مريم بن جبلة 2020/004100 0002

1998/12/18 مريم بن خروف 2020/004107 0003

1994/04/27 مريم بن داية 2020/007598 0004

1996/10/24 مريم بن شرنين 2020/008088 0005

1996/07/07 مريم بن مراد ب/2020/000141 0006

1998/02/02 مريم بن يحي 2020/007593 0007

1994/09/21 مريم بوجالل 2020/003950 0008

1994/06/22 مريم بوجمعة ب/2020/000138 0009

1994/10/25 مريم بوحشيشة 2020/002537 0010

1993/09/21 مريم بوخاري 2020/000957 0011

1997/05/07 مريم بوخروفة 2020/005374 0012

1993/04/16 مريم بوخضرة 2020/007971 0013

1992/11/11 مريم بوخطوطة 2020/008331 0014

1997/04/24 مريم بوزاهر 2020/007176 0015

1996/06/22 مريم بوسهلة 2020/007490 0016

1998/02/01 مريم بوشريط 2020/005674 0017

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

معهد التاريخ   القاعة"17"

معهد التاريخ   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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1998/03/08 مريم بوشلوش ب/2020/000327 0018

1997/01/25 مريم بوعكاشة 2020/006180 0019

1998/04/03 مريم بوغرارة 2020/002348 0020

1996/09/21 مريم بولغيتي 2020/003165 0021

1995/11/27 مريم جزائري 2020/005325 0022

1998/02/17 مريم جعلدي 2020/002052 0023

1997/04/27 مريم جنيدي 2020/003826 0024

1994/04/06 مريم حاج جيالني 2020/007878 0025

1995/12/26 مريم حفيف 2020/007297 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/04/24 مريم حكوم 2020/004745 0001

1997/09/17 مريم حمادي 2020/006430 0002

1995/03/30 مريم حمدي 2020/007075 0003

1998/10/20 مريم خميسي 2020/007336 0004

1993/07/03 مريم خنفري 2020/008710 0005

1995/02/23 مريم دخينيسة 2020/004889 0006

1993/04/26 مريم دومة 2020/008638 0007

1994/10/23 مريم رابطي 2020/001010 0008

1999/02/21 مريم رحيم 2020/002352 0009

1994/10/05 مريم روابحي 2020/002871 0010

1993/09/11 مريم زامي 2020/006620 0011

1995/03/15 مريم زناتي 2020/006074 0012

1995/03/22 مريم سحلي 2020/005030 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 مجمع "معهد التاريخ" الطابق األول

معهد التاريخ   القاعة"18"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

معهد التاريخ   القاعة"18"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/01/16 مريم سعداني ب/2020/000254 0014

1994/08/17 مريم سعيداني 2020/008665 0015

1998/05/03 مريم سنوسي 2020/005297 0016

1994/12/07 مريم سنوسي 2020/006738 0017

1994/06/05 مريم سويكي 2020/007394 0018

1993/01/30 مريم شاير 2020/002292 0019

1993/02/05 مريم شحوط ب/2020/005847/000373 0020

1993/03/11 مريم شريط 2020/004585 0021

1997/07/03 مريم صياد 2020/001354 0022

1996/04/13 مريم عدادي 2020/002917 0023

1997/12/10 مريم عربان 2020/007002 0024

1995/10/10 مريم عزالجي 2020/007561 0025

1998/08/20 مريم عيشوش 2020/002471 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/02/24 مريم غمتاوي 2020/004987 0001

1993/01/24 مريم فليج 2020/003394 0002

1998/07/15 مريم قارة 2020/004686 0003

1997/03/12 مريم قاسمي 2020/005165 0004

1992/10/27 مريم قبايلي 2020/000835 0005

1997/05/10 مريم قلمامي 2020/003651 0006

1998/12/14 مريم كانون 2020/004388 0007

1995/01/08 مريم كرميش 2020/002059 0008

1996/02/24 مريم لحمر ب/2020/000673 0009

1997/08/17 مريم لعروسي 2020/006379 0010

1997/04/13 مريم لموشي 2020/004187 0011

2020/09/30 مريم مرزوقي 2020/002948 0012

1995/09/24 مريم مزنر 2020/002908 0013

2020/02/08 مريم مشبك 2020/003994 0014

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

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

معهد التاريخ   القاعة"19"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

-دورة 2020- 

معهد التاريخ   القاعة"19"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1992/12/14 مريم معماش 2020/002848 0015

1992/12/19 مريم مالل 2020/005294 0016

1995/06/08 مريم منان 2020/006685 0017

1998/01/17 مريم منجل 2020/006967 0018

1996/08/08 مريم منصوري 2020/000330 0019

1997/10/16 مريم ميروح 2020/008208 0020

1997/07/12 مريم ميلود بن 
سلطانة

ب/2020/000158 0021

1995/10/29 مريم نار 2020/004807 0022

1994/02/10 مريم هاشمي 2020/002333 0023

1994/04/29 مريم هبهوب 2020/003802 0024

1996/12/06 مريم ورتي 2020/005047 0025

1994/11/15 مريم وناس 2020/004299 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/10/22 مريم يسعد 2020/007942 0001

1994/05/06 مريم أيت دمحم 2020/008415 0002

1998/07/12 مريم إكرام بيطام 2020/000806 0003

1997/03/22 مريم البتول ابرير 2020/001704 0004

1998/06/25
مريم ام الخير 

أسماء
عماري 2020/007503 0005

1998/12/30 مريم إناس سعدي 2020/005848 0006

1996/07/08 مريم بتول بوصوف 2020/002429 0007

1997/07/31 مريم ريان حالتي 2020/007636 0008

1998/03/02 مريم عفيفة شرابي 2020/008074 0009

1995/11/26 مريم ميسة العربي 2020/001181 0010

1998/05/15 مريم هيبة عسالي 2020/008350 0011

1995/03/23 مريم وفاء دقيش 2020/007007 0012

1996/09/08 مريمة لعرج ب/2020/000478/000640 0013

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

معهد التاريخ   القاعة"20"

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

معهد التاريخ   القاعة"20"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1996/05/03 مريه صغير 2020/002189 0014

1997/01/27 مزغيش راوية 2020/008100 0015

1995/03/06 مستورة طيبي 2020/006160 0016

1994/07/29 مسعد بودرع 2020/000999 0017

1995/03/10 مسعود بابوري 2020/003070 0018

1994/02/22 مسعود بن الشيخ 2020/002987 0019

1997/10/20 مسعود بوقرش ب/2020/000291 0020

1993/08/23 مسعود زهاني 2020/005795 0021

1995/07/15 مسعود فرحات 2020/004392 0022

1994/12/18 مسعود مباركي 2020/005507 0023

1997/08/28 مسعود شيحة 2020/001131 0024

1993/02/13 مسعودة أوشن 2020/003252 0025

1995/01/06 مسعودة بلحوة 2020/006107 0026



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/07/27 مسعودة بن الزاوي 2020/008272 0001

1994/10/13 مسعودة بن طزقل 2020/008338 0002

1993/07/06 مسعودة بوتيارة 2020/003386 0003

1992/10/31 مسعودة داو 2020/003354 0004

1994/06/25 مسعودة سليماني 2020/008238 0005

1992/10/27 مسعودة نعمان 2020/003809 0006

1996/10/12 مسعوده شيخه بلقاسم 2020/004450 0007

1997/07/08 مسينسا زبوجي 2020/005938 0008

1994/02/15 مسينسا شاوشي 2020/007964 0009

1995/12/09 مشيرة سعودي 2020/000542 0010

1997/01/15 مصطفى العوفي 2020/001143 0011

1996/11/10 مصطفى بخوش 2020/006083 0012

1996/07/12 مصطفى بن قارة 2020/006388 0013

1997/08/27 مصطفى بوخاري 2020/001435 0014

1993/07/15 مصطفى بوغازي ب/2020/000567 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 التاريخ" الطابق األول

معهد التاريخ   القاعة"21"

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

معهد التاريخ   القاعة"21"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/01/05 مصطفى جزيري 2020/003412 0016

1995/09/24 مصطفى جالبي 2020/005681 0017

1994/08/15 مصطفى حميزي 2020/007194 0018

1993/12/31 مصطفى دريف 2020/001734 0019

1992/10/27 مصطفى رحماني 2020/004548 0020

1995/12/17 مصطفى سالس 2020/005226 0021

1993/12/05 مصطفى شعالل ب/2020/004572/000188 0022



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1994/09/19 مصطفى شيحاني ب/2020/000529 0001

1993/06/03 مصطفى صمصار 2020/008377 0002

1995/04/13 مصطفى طبيب 2020/000814 0003

1995/06/14 مصطفى عباسي 2020/003645 0004

1994/11/27 مصطفى عبدالالوي 2020/005048 0005

1998/10/21 مصطفى عوان 2020/002211 0006

1993/08/19 مصطفى عوشار 2020/001814 0007

1996/08/26 مصطفى غوت 2020/001267 0008

1995/12/18 مصطفى مهاليل ب/2020/000013 0009

1995/05/11 مصطفى نيراك 2020/003559 0010

1993/05/24 مصطفى نيقري 2020/004023 0011

اإلختبارات الكتابية للقبول -13 فيفري 2021-

ان: جامعة اجلزائر 2  بوزریعة  اجلزائر  مركز إالم

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

معهد التاريخ   القاعة"22"
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وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"

مسابقة اإللتحاق بالمدرسة الوطنية لإلدارة
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تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1997/08/18 مصطفى نيلي 2020/000145 0012

1996/03/21 مصطفى أسامة بوري 2020/000364 0013

1998/04/08 مصطفى الطاهر شرع 2020/000422 0014

1994/09/10 مصطفى بدر الدين بن العايب 2020/006103 0015

1996/03/22 مصطفى جمال سكين 2020/004451 0016

1994/05/10 مصطفى صبر الدين درعي 2020/002314 0017

1995/07/01 مصطفى منذر حداد 2020/002274 0018

1998/10/06 مصطفى نعيم
صحراوي 

الطاهر
2020/007449 0019

1993/12/24 مصطفى وليد صالح 2020/001432 0020

1996/12/15 مصعب العايبي 2020/002277 0021

1997/05/17 مصعب مخفي 2020/008697 0022

1997/01/09 معاد موساوي 2020/006672 0023

1995/01/28 معاذ درنون ب/2020/004729/000485 0024

1997/05/27 معاذ عمار تشير 2020/000063 0025

1997/09/29 معتز با بن عامر مهداوي 2020/000316 0026

1998/01/15 معتز فتح هللا شاكر 2020/008344 0027

1994/07/07 معمر جفال 2020/000723 0028

وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

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

الـجــمـهــوريــة  الـجــزائـــريــــة الــديــمــقــراطــيـة الــــشــعــبــيــة



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1993/10/15 معمر شوار 2020/005077 0001

1994/10/12 معمر عالمي 2020/004922 0002

1994/10/17 معمري فضيل 2020/000935 0003

1992/10/03 مفيدة رقيوع 2020/002518 0004

1999/01/10 مالك حشالف 2020/002517 0005

1993/02/13 مالك زهاني 2020/007764 0006

1996/08/01 مالك كريم 2020/006273 0007

1993/10/14 مالك مسالي 2020/001438 0008

1994/02/23 ملياني حبيب 2020/006062 0009

1997/11/01 مليسا بلعز 2020/008843 0010

1998/05/30 مليسة بن صالح 2020/002706 0011

1997/11/30 مليسة بن ناجي 2020/008583 0012

1997/01/22 مليسة شارف 2020/002217 0013

تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل
الرقم 

التسلسلي

1995/05/03 مليسة عميري 2020/007006 0014

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

معهد التاريخ   القاعة"23"

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

معهد التاريخ   القاعة"23"



1995/09/11 مليسة فداك 2020/005042 0015

1996/11/07 مليسة مالح 2020/003760 0016

1996/11/12 مليكة بلحاج 2020/003974 0017

1996/10/25 مليكة تقيق 2020/000051 0018

1994/12/06 مليكة خروبي 2020/001830 0019

1994/11/19 مليكة زايدي ب/2020/000242 0020

1992/11/29 مليكة سويكي 2020/004794 0021

1993/06/09 مليكة طباخ 2020/000715 0022

1994/05/27 مليكة طيباوي 2020/002815 0023

1994/11/16 مليكة طيبي 2020/004401 0024

1993/08/23 مليكة عويدات ب/2020/000022 0025

1997/08/11 مليكة لصيدي 2020/005397 0026

1997/12/10 مليكة مغرابي 2020/004838 0027

1997/09/16 مليكة مناد 2020/004312 0028

1994/05/12 مليكة ريمة حسني 2020/006587 0029

1998/10/23 منار عبد اللطيف 2020/004466 0030

1998/09/27 منال اكنيوان ب/2020/005381/000059 0031

1995/09/18 منال بكة 2020/006171 0032

1998/12/03 منال بن زايد 2020/006881 0033

1997/03/09 منال بن زعيط ب/2020/000685 0034

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
وزارة الــداخـلـيـة و الـجــمــاعـــات الــمـحـلـيــة والتهيئة العمرانية

الــــمــــدرســـة الــوطــنـيــــة لــإلدارة " موالي أحمد مدغري"



تاريخ الميالد اإلسم اللقب رقم التسجيل الرقم 
التسلسلي

1998/12/14 منال بن ضيف هللا 2020/002122 0001

1998/07/04 منال بناي 2020/001763 0002

1995/04/09 منال بوريو 2020/008664 0003

1994/09/03 منال بوفولة 2020/004973 0004

1995/04/02 منال جرد 2020/004090 0005

1998/03/31 منال حداد 2020/007305 0006

1998/06/27 منال حسيني ب/2020/003795/000382 0007

1998/11/16 منال حمامدية 2020/006064 0008

1998/10/10 منال رريزاني 2020/003839 0009

1999/02/28 منال زاهي 2020/007380 0010

2019/01/10 منال زوبير 2020/000180/000112 0011

1998/12/23 منال ساحلي 2020/002682 0012

1996/10/16 منال سدني 2020/007832 0013

1995/05/17 منال سليماني 2020/002218 0014

1999/04/26 منال شادي 2020/002620 0015

1996/08/28 منال شاوشي 2020/005491 0016

1996/04/29 منال صالحي 2020/005941 0017

1993/03/19 منال طيفور 2020/005984 0018

1995/03/14 منال عكروت 2020/007668 0019

1997/04/05 منال عليوة 2020/003595 0020

1993/07/08 منال عميري 2020/001710 0021

1993/08/25 منال عون هللا 2020/005717 0022

1996/08/21 منال عيدون 2020/006269 0023

1997/08/25 منال غربي 2020/004511 0024

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

معهد التاريخ   القاعة"24"


