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 -2013فيفري 02و   01�انفي،  31 -مسابقة ا�خول للمدرسة الوطنية لٕالدارة 

   

   

   

   
الشفوي للقبول  االختبارهم، أن ؤ علم المترشحين المقبولين  اآلتية أسماإلى   دارةاالمتحانات للمدرسة الوطنية لإللجنة نهى ت

سيجرى  يومي    2013فيفري 02و   01جانفي،  31 التي جرت أيامالنهائي الخاص بمسابقة الدخول للمدرسة الوطنية لإلدارة   
)   سا 07بمقــر المدرســة، على الساعة السابعة ( االلتحاقالمترشحين المقبوليـن .  فعلى 2013جوان  23و األحد  22السبت 

 ، وفقــا للرزنامة التاليــة: المفعول ـةساريالوطنيــة التعريف و بطاقــة  االستدعاءصباحا ، مصحوبين برسالة 

  
 

 2013جوان  22قائمة المترشحين المدعوين  يوم السبت 

 الرمق التسلسيل اللقب إالمس

 01 عبد الرحمان بوزيد

 02 عبد  الصمد فوزي 

 03 عبلة عيني

بركان دالل
ٔ
 04 ا

 05 عاشور  يوسف

 06 عدادي سيد ناصر

 07 عافر حيزية

 08 عيساني  سهيلة 

 09 عيساوي ليلة

 10 عليوات فريال

 11 علون حسناء

منة
ٓ
ل سيد الشيخ  ا

ٓ
 12 ا

عمارة  نوال 
ٔ
 13 ا

 14 عمارة  فوزي 

سماء
ٔ
 15 عموري  ا

 16 عمور  سلمى

 17 عنصر  عبد الكريم فارس 

حمد وليد
ٔ
 18 عزيز ا

 19 عزوني عائشة

سماء 
ٔ
 20 بهابي  ا

 21 بعيش  زين الدين

 22 بااللو  صالح الدين

الشفوي للقبول  �مت�انرز�مة 
 ا�هنايئ   



 23 بارش منال

 24 بركو سارة

 25 بكوش  مهدي 

 26 بلعربي عبد الرحمان

نور 
ٔ
 27 بلعلمي  ا

 28 بلحاج وليد

 29 بلقاسمي  عادل 

 30 بلخامسة يوسف

 31 بن عاشور  شيرين

 32 بن عيسى جييدة

 33 بن علي  حسام الدين 

 34 بن عمارة  كهينة 

 35 بن عزيز صارة 

زواو  سارة نسرين 
ٔ
 36 بن ا

 37 بن بعوز  سارة 

 38 بن جابا هللا حسام الدين

 39 بن جدو عامر

 40 بن دولة  يوسف

 41 بن فليس ناصر

 42 بن عذفة فاروق

 43 بن ناصر  إلياس

م السعد يوسف
ٔ
 44 بن ا

 45 بن سعيد هشام

 46 بن ترجا هللا عبد الحفيظ

 47 بن يعقوب  عبد النور 

حالم
ٔ
 48 بن يوسف ا

 49 بن زرهودة ليلى

 50 برزيق فاتح

 51 بصاشي  فطيمة

 52 بسباس هشام

 53 بطاطة  عز الدين

 54 بتواتي حنان

 55 بزيان  خير الدين 

 56 بزرل كبير عبد الكريم

 57 بوعيسى نسيمة 

 58 بوشة جعفر

 59 بوسيف  سارة خديجة

 60 بوجليل  نبيل

 61 بوجميعة فريال



 62 بودودة  سارة 

مال
ٓ
 63 بوفنيزة ا

 64 بوحنيك مسعود

 65 بوحوش  عبد المجيد

 66 بوخالفة  زهير

 67 بوخاري  رياض 

 68 بوخاري  سوهيلة

 69 بو العام  بالل

 70 بولنوار  وليد 

 71 بومخلوف مريم   

مينة
ٔ
 72 بونداوي  ا

 73 بونيـهي  كلثوم 

 74 بونيهي فريد

مال
ٔ
 75 بونيط ا

 76 بوعودة مدني

 77 بورحلة  نبيهة 

 78 بورناني كريمة

عمر
ٔ
 79 بوصبع  ا

 80 بوصبوعة مصطفى

 81 بوصوفة هشام

 82 بوطبة  محمد رمزي 

 83 بوطالب  سومية

 84 بوطويل عبد الرحمان

 85 شعابنة  بالل

 86 شبلي شهرزاد

 87 شخاب  حمزة 

 88 شكرود دليلة 

 89 شرقي  كريم

 90 شيوخ كنزة

 91 دحماني  زهير

 92 دحومان حسينة

 93 دربوش  عادل موسى قاسم

سامة 
ٔ
 94 دريش ا

 95 جليخ مبروك

 96 جوادي  ياسين

 97 جوامع محمد

 98 دوسان  نادية 

 99 الغربي سليمة 

 100 المقرن  عبد الحفيظ



 101 فرحي سجية

 102 فرق  بدر الدين 

 103 فيالة وسام

 104 فودي  علي

 105 غاوي يمينة 

 106 غالي صهيب 

 107 غمارسة عبد الكريم 

 108 غماري  امينة

 109 ڤدادة هشام 

سامة 
ٔ
 110 قرة  ا

 111 حباري  الودودعبد 

 112 حاج محفوظ  حسان فارس

 113 حاج كولة الزهراء

 114 هدور  سمية

 115 حدروش  فاطمة 

ميرة شيراز
ٔ
 116 حفيظ  ا

 117 حفاصي  يزيد

 118 حاكم صليحة

 119 حمداش ريمة

 120 حمادو  شهرة 

 121 حماشي  شهرزاد

 122 همال فوزية 

 123 حموش محمد العربي

  
 

 2013  جوان 23   األحد يوم  المدعوين   المترشحين  قائمة

 الرمق التسلسيل اللقب إالمس

 124 حرفوش فارس

 125 حازم عبد الرزاق

 126 حمام محمد بن مبارك 

 127 إبقى فاهم

 128 إغيل علي ليندة

 129 إحجادن  سميرة

 130 إخلف زكرياء

 131 إمين  صافية 

 132 جابا هللا  زكرياء

 133 قاب محرز 

 134 قاصد نادية 



 135 قادة  حنان

 136 قادري  حمزة

 137 كعور  مريم

 138 كمجي فاطمة

مال
ٔ
 139 كمون  ا

 140 كرباع عفراء

مين
ٔ
 141 كربوش  محمد اال

 142 خنتر سيهام

 143 ختال زوهرة 

 144 خطار هنية 

 145 خينش حسينة

 146 خوذري  إلياس

 147 خوالني  مروان سيف الدين

 148 خومري  ياسمينة 

 149 قيراط جمال الدين

 150 قرطبي  مروة 

 151 قوادري مصطفاي  مصطفى 

 152 قوادرية بشرى 

 153 كسوري  عبد الكريم

 154 العرابي حسان

سماء
ٔ
 155 لعبان ا

 156 لغوق بسمة

 157 لقراف  حسيبة 

 158 لحمر  دنيا

 159 لحرش ياسمينة

 160 العايب إيمان

مينة
ٔ
 161 لعرابي  ا

 162 لرارة  خالد

 163 لصلج  حسان 

سماء
ٔ
 164 العسواني ا

 165 لعطار  خديجة

 166 لمو  إبتسام

 167 لطيفي ياقوت

 168 لوحش حسن سيف الدين

 169 لوناس  فاتح

 170 مادي شهرزاد

 171 مجيدي فاطمة الزهراء 

 172 مدوي ياسين

 173 ماحي  إلياس



 174 مخلوفي  لمياء

 175 مبارك عزام  فاروق 

 176 مباركية  محمد امين 

 177 مجقان وهيبة 

 178 مجراب سارة

 179 مجكان فريال

 180 مجوبي بثينة

 181 مهيدي  خالد 

 182 مكسر صفيان

 183 مخبي حسيبة

 184 مكناسي  محمدجالل الدين

مين
ٔ
 185 مالتي  محمد اال

ميرة 
ٔ
 186 مليزي  ا

 187 مناس سعد

 188 مراحي ليلية

 189 مرازقة رقية

 190 مسعود خلوف بالل

مين
ٔ
 191 مزيود محمد اال

 192 ميرة  سليم 

 193 محمدي  فتحي 

 194 مصطفاي  محمد

 195 موقاري  حياة

 196 موهوب موالي إبراهيم

 197 مويسي  سهيل

سيا
ٓ
 198 موالي ا

مين 
ٔ
 199 موالي حاج  محمد ا

 200 موزاوي  محمد الطاهر

عراب عبد الحق
ٔ
 201 نايت ا

 202 النوي  عبد السالم 

 203 نويصر  ريمة 

 204 عثماني فتحي

مين 
ٔ
 205 واضح  محمد ا

مير
ٔ
 206 وعواع  ا

 207 وناس  الصالح

وحداد محمد
ٔ
 208 ا

 209 ربيحة المية

 210 رحمان  رشيدة 

حمد
ٔ
 211 رحمون محمدإبن ا

 212 رخيلة  حمزة 



 213 رزقي  عبد الجليل

 214 روابح سمير

 215 روابحي  عبد الرحمان

مير 
ٔ
 216 ساعد حميدش  ا

 217 ساحي  إيمان

 218 سايغي عبد السالم

 219 سعودي ليندة

 220 سعودي بالل

 221 سرموك ليلية 

 222 سايب محمد

ماني
ٔ
 223 سكيو  ا

سماء 
ٔ
 224 سليك ا

 225 سلمان  محمد المين 

حمد 
ٔ
 226 سنقاد  ا

 227 سلطاني  عبد الرحمان

 228 طعم هللا سارة

 229 طيب صاش  نسيبة

 230 طيبي يوسف

 231 طيبي محمد نجيب

 232 طالبي  خالد

 233 طلحي هناء

 234 طرشة  عبد الكريم 

 235 طبال  نجاة

 236 طبال محمد العشور 

 237 ثليالني محمد

 238 تماني  إيمان 

 239 تني حاج محمد المنتصر با�

 240 طيبة وسام

 241 طورشي ليلى 

 242 يعقوبن  فارس

 243 زبيش  صالح الدين

 244 زروخي  ياسمين

 245 زواري  مليكة

 246 زويتن شهرزاد

  
  

 


