
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

     

 المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

مسابقة على أساس االختبار لاللتحاق برتبة مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية في التسيير 

 التقني والحضري

     

 المرفوضة بعد الطعنقائمة ملفات الترشح 

     

    والية أدرار

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 05/08/1996 زايد محمد االمين  2017 1

 تأكيد الرفض 01/03/1993 مملوكي احمد  2014 1

 تأكيد الرفض 22/03/1988 بوفارس العربي  2050 1

 تأكيد الرفض 20/09/1995 عبد المالك  بوالغة 2034 1

 تأكيد الرفض 12/11/1993 كادي عبد النور  2018 1

 تأكيد الرفض 06/07/1992 نوما حسين  2015 1

 تأكيد الرفض 16/04/1995 داحمو ياسين  2007 1

 تأكيد الرفض 19/01/1994 عبد الكريم احمد  2016 1

 تأكيد الرفض 10/02/1997 ناصر عبد الرحمان  2038 1

 تأكيد الرفض 09/11/1995 يوسفي عبد العزيز  2051 1



  

    والية الشلف

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 1994/08/28 طلحاوي سارة 258 02

 تأكيد الرفض 1994/08/15 رأس الكاف سعاد 245 02

 تأكيد الرفض 1993/01/30 شايب الدور أمين 253 02

 تأكيد الرفض 1991/04/12 براهيم مزاري فايزة 251 02

 تأكيد الرفض 1992/06/23 عطاالله نريمان 248 02

 تأكيد الرفض 1993/06/17 مصطفاوي أمنة - 02

     

    والية أم البواقي

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 17/03/1993 العمراوي مهدي 1228 4

 تأكيد الرفض 16/10/1992 جار الله بوطهرة 1229 4

 تأكيد الرفض 10/11/1991 فراق حمزة 1237 4

     



 

     

    والية باتنة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 24/04/1994 ناصر لمين حسام 38 5

 تأكيد الرفض 15/12/1994 هاني نزار 26 5

 تأكيد الرفض 23/10/1993 ميلودي جياللي 37 5

 تأكيد الرفض 23/08/1991 لحول مهدي 51 5

 تأكيد الرفض 04/05/1991 ياسين روابح 9 5

 تأكيد الرفض 15/05/1995 بوهيدل فاطمة رميساء 55 5

 تأكيد الرفض 20/04/1994 شرقي يعقوب 21 5

 تأكيد الرفض 07/08/1992 فورار أحمد رامي 54 5

 تأكيد الرفض 10/08/1994 يبوس فواز 59 5

 تأكيد الرفض 16/09/1994 بوعرعور نوح 57 5

 

 

 

 

 

 

     



    والية بجاية

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 16/05/1990 عيسات        عبد الرحيم 932 6

 تأكيد الرفض 18/04/1987 أومليل        دوادي 953 6

 تأكيد الرفض 16/06/1993 صايج         باسم 947 6

 تأكيد الرفض 01/04/1992 ساسي       رمضان 948 6

 تأكيد الرفض 01/08/1995 بوسويرة    أمازيغ 923 6

    والية بسكرة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 22/08/1990 حرابي عالء الدين 362 07

 تأكيد الرفض 04/05/1989 دريدي سيف الدين 365 07

 تأكيد الرفض 02/09/1972 ساعد عثمان 335 07

 تأكيد الرفض 12/05/1992 حفيان إيمان 336 07

 تأكيد الرفض 01/06/1994 عرجاني هشام 339 07

 تأكيد الرفض 12/07/1994 ضيافي رامي  341 07

 تأكيد الرفض 02/01/1991 تلي نوار 353 07



    والية بشار

 

 

   

 المالحظة الميالدتاريخ  اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 تأكيد الرفض 21/12/1994 عبيب موالي عبد الله 1265 8

 تأكيد الرفض 10/11/1994 عياد الحاج زكرياء 1270 8

    والية البليدة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  21/04/1981 غزالني جمال 114 09

    والية البويرة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  16/10/1994 بولوزة وليد 1069 10

 الرفضتأكيد  30/04/1988 برقاي يحي 1048 10

 الرفضتأكيد  22/02/1992 جياللي وفاء 1074 10

 الرفضتأكيد  12/10/1988 فشتاح نصيرة 1076 10



 الرفضتأكيد  24/05/1992 شرمالي أحمد 1082 10

 الرفضتأكيد  04/01/1990 موسي علي 1066 10

 الرفضتأكيد  15/01/1992 عيسات مريم 1075 10

 الرفضتأكيد  14/04/1994 بركات عبد الله 1050 10

10 1051 
منصوري محمود عبد 

 الرحمان
 الرفضتأكيد  03/08/1993

 الرفضتأكيد  03/03/1995 لطفي فرحات 1058 10

 الرفضتأكيد  23/02/1995 حبوشي سارة 1065 10

    تمنراستوالية 

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  23/06/1994 دوداوه عبد الله 1277 11

     

    والية تلمسان

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  01/01/1995 غرماوي منال 1755 13

 الرفضتأكيد  30/08/1997 عايشي سمية 1754 13



 الرفضتأكيد  01/09/1993 رايس يوسف 1954 13

 الرفضتأكيد  30/07/1994 رويقب سمية 1732 13

 الرفضتأكيد  03/09/1994 مصلي عبد الكريم 1907 13

 الرفضتأكيد  01/12/1994 لسن ناصر محمد 1930 13

 الرفضتأكيد  28/06/1996 بشالغم عبد الله منير 1922 13

 الرفضتأكيد  18/10/1994 بوشريفي أول محمد أرسالن 1707 13

 الرفضتأكيد  27/03/1993 جاليلي عز الدين 1767 13

 الرفضتأكيد  03/10/1995 حدبي زكرياء 1944 13

 الرفضتأكيد  11/08/1992 بن صالح أمينة 1824 13

 الرفضتأكيد  03/05/1992 رزني مراد 1879 13

 الرفضتأكيد  18/03/1993 طويل عبد السالم 1915 13

 الرفضتأكيد  02/04/1987 غيات يونس 1744 13

 الرفضتأكيد  17/04/1998 عليوش محمد عماد الدين 1910 13

 الرفضتأكيد  04/08/1992 معطى الله إلياس 1783 13

 الرفضتأكيد  29/06/1994 صوفي مرزرق حمزة 1717 13

 الرفضتأكيد  13/09/1994 بن رمضان ابتسام 1937 13

 الرفضتأكيد  07/12/1995 اسماعيل عبد الرحيم 1927 13



 الرفضتأكيد  03/07/1996 رياح محمد 1913 13

 الرفضتأكيد  13/06/1996 بن يحي اسماعيل 1868 13

 الرفضتأكيد  12/08/1992 حدوين إسماعيل 1891 13

     

    والية تيارت

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  14/09/1988 بن علي مصطفى  1016 14

 الرفضتأكيد  26/03/1995 مجدوب أمينة  992 14

 الرفضتأكيد  12/06/1994 مديوني نوال  996 14

 الرفضتأكيد  10/09/1988 حاج بن عبد المولى مليكة  954 14

 الرفضتأكيد  30/03/1995 بلخادم محمد أمين  972 14

 الرفضتأكيد  20/08/1990 زيدار حمزة 984 14

 الرفضتأكيد  29/08/1995 هواري فاطمة  1010 14

 الرفضتأكيد  04/09/1997 حاج سماح  956 14

 الرفضتأكيد  14/11/1997 صوانة محمد الفاتح  1002 14

 الرفضتأكيد  05/04/1995 حساني هشام  976 14



 الرفضتأكيد  02/07/1997 زيوة إلياس  959 14

 الرفضتأكيد  27/08/1994 غزال لقمان  961 14

 الرفضتأكيد  18/06/1995 شالل محفوظ محمد األمين  963 14

 الرفضتأكيد  18/07/1995 شباح توفيق عابد  964 14

 الرفضتأكيد  15/11/1995 شرقي مصطفى  965 14

     

    والية الجزائر

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  25/09/1991 كندي حكيم  107 16

 الرفضتأكيد  01/12/1986 بن سديد عبد القادر 99 16

 الرفضتأكيد  24/08/1990 بلحاج محمد 108 16

 الرفضتأكيد  03/06/1994 قاسمي يسرى  104 16

    والية الجلفة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  3991خالل  شويخة صفية 1323 17



 الرفضتأكيد  1996-07-12 فدول حنان 1328 17

 الرفضتأكيد  1996-07-12 فدول حنان 1328 17

 الرفضتأكيد   1990-07-28 قوبع أحمد 1299 17

 الرفضتأكيد  1997-01-05 سعادة بالل 1372 17

 الرفضتأكيد  1992-11-17 زرقط سعيد 1284 17

 الرفضتأكيد  1987-05-21 صحارة بن علية 1329 17

 الرفضتأكيد  1997-02-12 زوبير العيد 1339 17

     

     

    والية سعيدة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد لقب المترشحاسم و  الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  29/11/1996 حماش ياسر 2131 20

 الرفضتأكيد  13/12/1997 كربوش محمد األمين  2132 20

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

    والية سكيكدة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  03/05/1992 بوجلدة إيمان 726 21

 الرفضتأكيد  17/05/1993 سواعدي شريف 653 21

 الرفضتأكيد  27/06/1993 بوخنان امال 677 21

 الرفضتأكيد  08/05/1988 بلواهم محي الدين  731 21

 الرفضتأكيد  27/08/1992 صويلح الديب فارس 692 21

 الرفضتأكيد  01/02/1995 عوايس أيـــوب 718 21

 الرفضتأكيد  24/06/1992 هادف بدر الدين 723 21

 الرفضتأكيد  29/07/1994 عياش صابر عبد الكريم 650 21

 الرفضتأكيد  13/04/1997 بوعفار نذير  678 21

 الرفضتأكيد  25/03/1993 رجم يعقوب 709 21

     

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

    والية سيدي بلعباس

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  27/10/1989 صوفي بن يوب 569 22

 الرفضتأكيد  18/02/1997 سميرة رقيق 584 22

 الرفضتأكيد  18/07/1988 حمزة خطاب 595 22

    والية عنابة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  22/04/1975 لحرش هشام 412 23

 الرفضتأكيد  01/03/1988 سعدون نفيسة 416 23

    والية قالمة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  13/03/1992 رقايقية وفاء 1140 24

 

    



 

 

 

 والية قسنطينة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  29/03/1993 عليكش هشام  1197 25

 الرفضتأكيد  11/02/1992 بوزيد محمد أشرف 1202 25

    والية المدية

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  25/04/1993 إسالم سليماني 841 26

 الرفضتأكيد  12/02/1984 هشام رباح 842 26

     

    والية مستغانم

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  13/05/1995 بلغول صابرين  508 27

 الرفضتأكيد  18/12/1995 تشيبنت محمود 499 27



 الرفضتأكيد  20/11/1991 بوعبد الله عبد القادر 494 27

 الرفضتأكيد  11/09/1995 بن قطاط محمد 503 27

 الرفضتأكيد  30/08/1995 حمادوش رمضان 513 27

 الرفضتأكيد  15/02/1995 لعسال عبد الحميد  515 27

    والية المسيلة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  15/02/1995 محمد ضياء الدين كشرود 795 28

 الرفضتأكيد  02/04/1995 مخلوف دهوم 750 28

 الرفضتأكيد  07/05/1992 بن طاطا ناصر اإلسالم 809 28

 الرفضتأكيد  31/08/1987 محمد سودة 793 28

 الرفضتأكيد  17/06/1991 صالح الدين بوصالح 763 28

 الرفضتأكيد  27/01/1988 حبيب مصطفى أرفيس 756 28

 الرفضتأكيد  11/12/1987 دليلة مسيلي  828 28

 الرفضتأكيد  03/10/1993 سارة زاوي 765 28

 الرفضتأكيد  05/02/1986 أحمد نصر الدين 824 28

 الرفضتأكيد  22/01/1991 صدام حسين خوني 759 28



     

    والية معسكر

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  13/04/1994 البتول حاج مختار 195 29

 الرفضتأكيد  20/04/1997 محمد المهدي صديقي 241 29

 الرفضتأكيد  11/07/1995 يوسف بوشوشة 238 29

    والية ورقلة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  13/02/1992 سارة  بالصحراوي 536 30

 الرفضتأكيد  07/02/1991 ريحانة شابية 519 30

 الرفضتأكيد  08/05/1989 فتحية خوخة 520 30

 الرفضتأكيد  26/11/1987 نجاة نقودي 537 30

 الرفضتأكيد  26/12/1989 عبد العالي حمودة 526 30

 الرفضتأكيد  09/09/1992 محمد فارس الدين بوغابة 544 30

 الرفضتأكيد  12/11/1984 ساجية مجوج 523 30



 الرفضتأكيد  07/01/1993 منال فارورو 531 30

    والية وهران

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  27/03/1985 بوحفصي زليخة  1955 31

 الرفضتأكيد  27/06/1997 قارة رشيدة  1961 31

 الرفضتأكيد  14/10/1992 تزرقونت عبدالصمد 1962 31

 الرفضتأكيد  22/08/1996 بوسماحة نسرين 1958 31

 الرفضتأكيد  13/07/1995 زويرة مريم  1983 31

 الرفضتأكيد  05/03/1995 رقاس زينب  1981 31

 الرفضتأكيد  21/07/1995 غانم نصيرة  1980 31

 الرفضتأكيد  06/05/1997 طيب اسماعيل  1964 31

    والية البيض

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  11/11/1990 خالفي أحمد 1560 32

 الرفضتأكيد  10/09/1991 بصدوق يوسف 1562 32



 الرفضتأكيد  30/10/1990 لخضاري محمد 1568 32

 الرفضتأكيد  01/06/1994 ميلودي إلياس 1595 32

 الرفضتأكيد  09/08/1992 نظري محمد 1596 32

 الرفضتأكيد  06/02/1994 قناشي حورية 1565 32

 الرفضتأكيد  17/03/1968 خديمي الطاهر 1600 32

 الرفضتأكيد  05/09/1994 بوموس أمال 1618 32

 الرفضتأكيد  23/01/1988 لعلمي عبد الوهاب 1653 32

 الرفضتأكيد  05/03/1993 بن الناصرالشيخ 1663 32

 الرفضتأكيد  27/10/1993 بن علي محمد رضا 1664 32

 الرفضتأكيد  21/04/1992 عمراوي عبد الرحمان 1604 32

    والية إليزي

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  06/05/1992 شاكو نصر الدين 611 33

 

 

 

 

 

 

 

     



 

    والية برج بو عريريج

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  14/02/1993 بونقاب العيد 1450 34

 الرفضتأكيد  25/01/1990 جدو حسام الدين 1448 34

 الرفضتأكيد  08/03/1994 ساسي مولود 1441 34

 الرفضتأكيد  05/07/1994 حجاب عمار 1442 34

    والية الطارف

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  27/11/1993 محمد لمين بوشعالة 1459 36

    والية تيسمسيلت

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  09/07/1994 بن اعمر   غارو  454 38

 الرفضتأكيد  30/06/1987 احمد لعاللي 480 38



 الرفضتأكيد  15/04/1994 عبد القادر غانس 475 38

    والية الوادي

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  30/04/1986 خميس ربيع 439 39

 الرفضتأكيد  05/09/1989 امين بوترعة 449 39

    والية خنشلة

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  21/09/1994 نصاح فتيحة 1191 40

    والية سوق أهراس

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  14/02/1994 أوالصب رضوان 144 41

     

    والية ميلة

 

 

   



 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  09/08/1994 صالح الدين عزري 312 43

 الرفضتأكيد  09/01/1991 يعقوب بوخميلة 297 43

 الرفضتأكيد  14/05/1997 هيثم محيمود  333 43

     

     

    والية عين الدفلى

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  20/10/1987 قاضي محمد 1033 44

 الرفضتأكيد  10/04/1988 خربة عبد المجيد 1030 44

    والية النعامة

 

 

   

 المالحظة الميالدتاريخ  اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  1992/03/08 كبير جهيدة 133 45

 الرفضتأكيد  19-12-1990 سمية بلقصير  125 45

 الرفضتأكيد  01-04-1985 نور الدين مقدم 117 45



 الرفضتأكيد  1981/11/05 رشيد زاير 137 45

 الرفضتأكيد  1993/02/13 إيمان محمودي 132 45

     

    والية عين تموشنت

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح التسلسليالرقم  رمز الوالية

 الرفضتأكيد  24/02/1998 سباوي أيمن 1537 46

 الرفضتأكيد  08/04/1993 معزيز  خيرة 1496 46

 الرفضتأكيد  21/03/1995 بلعطار خيرة فدوى 1508 46

 الرفضتأكيد  25/04/1993 بوجمعي فاطمة الوهراء 1559 46

 الرفضتأكيد  27/01/1998 بن جلول جمانة 1524 46

 الرفضتأكيد  28/12/1993 خلدون فاطمة الزهراء 1493 46

 الرفضتأكيد  15/03/1994 مالك سيف الدين 1555 46

 الرفضتأكيد  27/01/1998 بن جلول جمانة 1524 46

     

    والية غرداية

 

 

   



 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد  متليلي1994-07-10 جقاوة محمد 739 47

     

    والية غليزان

 

 

   

 المالحظة تاريخ الميالد اسم و لقب المترشح الرقم التسلسلي رمز الوالية

 الرفضتأكيد    محمد عامر 408 48

 الرفضتأكيد  03/11/1995 إلهام صحراوي 389 48

 الرفضتأكيد  04/08/1998 رفيدة حجوج 386 48

 الرفضتأكيد  03/08/1996 خيرة طيبي 397 48

 الرفضتأكيد  20/12/1994 سفيان دربال 393 48

 الرفضتأكيد  19/09/1998 عادل بورزاق 388 48

 الرفضتأكيد  27/02/1996 فاطمة الزهراء بلقاسم 387 48


