
 جملض قضاء العلف -    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 . (بوقادير مبحلنة 06) 06 املالية املياصب عدد

 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.50 بوزانة طاهر 1 16.00 بن كحلة الجٌاللً 1

 14.50 لوادري بوجلطٌة آسٌة 2 15.00 لندوز الغول عبد المادر 2

 14.50 بلحاج بن زٌان ٌوسف 3 14.50 لعباسً هادٌا 3

 14.50 راٌد عبد الحكٌم 4 14.50 بن كحلة فاٌزة 4

 14.50 مزرود عبد الهادي 5 14.50 إسحاق زهرة  5

 14.50 بولٌمة دمحم 6 14.50 كرلٌفاوي الحبٌب 6

 

 جملض قضاء األغواط-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 . (ماضي عني مبحلنة 08)08 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.00 حفصً دمحم الطاهر 1 17.00 بوشارب سعدي 1
 15.00 جٌاللً بوبكر 2 16.00 بولنفودة البشٌر 2

 15.00 دالسً سهام 3 16.00 كدادة فاطمة 3

 15.00 خملول حمزة 4 16.00 مراح لطٌفة 4

 14.50 هٌزومً ماما 5 15.50 لرٌشً فاطمة 5

 14.50 مٌت زهٌة 6 15.00 لحاق هاجر 6

 14.00 بن سعٌد عبد الكرٌم 7 15.00 جوادي أحمد تجانً 7

 14.00 بوممواس سعاد 8 15.00 مزوزي فاطمة الزهراء 8

 

 

 



 رتبة أمني ضبط

 ( مبحلنة عني ماضي 02)02عدد املياصب املالية 
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 16.5 بوملواس مسعودة 1 18 الطري عيل 1

 16 بوبكري نصري 2 17 ركاب أ محد 2

 

 قائنة الياجحني اليوائية  جملض قضاء متيراشت

 حصب درجة االشتحكاق 

 رتبة مويدط يف اإلعالو اآللي

 ( مبكر اجمللض 01)01عدد املياصب املالية 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 08.70 بضياف عائشة 01 09.25 اببكر ايسني 01
 

  جملض قضاء تلنصان قائنة الياجحني اليوائية 

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة  أمني قصه ضبط

  (العصة باب مبحلنة 10)10 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 13.25 مرابط خالدة 1 16.00 ممٌدش نسٌمة 1
 13.25 بن ناجً خالد 2 14.75 بختً أم كلثوم 2

 13.25 كباس بشٌر 3 14.50 بادٌس فاطمة 3

 13.25 لعاد هشام 4 14.50 كز دمحم عبد المالن 4

 13.25 طالب فاٌزة 5 14.25 مالحً زكرٌاء 5

 13.25 صنهاجً فاطمة الزهراء 6 14.00 حرالة عبد الصمد 6

 13.25 بن علً عبد الغنً 7 14.00 حرٌز ربٌع 7

 13.00 ٌبدري ربٌعة 8 13.75 غزار ماما 8

 13.00 حدوٌن عبد المادر 9 13.75 لاضً صارة 9

 13.00 بلحران ٌاسمٌن 10 13.75 سً مرابط عواطف 10

 



 رتبة أمني ضبط

 ( مبحلنة باب العصة 02)02عدد املياصب املالية 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.75 غنمي سهام 1 17 بن عزة زهري 1

 15.60 حاميم وردة 2 16 زور هشام 2

 

  رتبة معاون أمني ضبط

 ( مبحلنة باب العصة 02)02عدد املياصب املالية 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 13.25 وحياين حنان 1 14.00 سويق يوسف 1

 13.00 زركاين وفاء 2 14.00 بوكرابيةل دمحم 2

 

 رتبة مصاعد مويدط يف اإلعالو اآللي

 ( باحمللنة اإلدارية تلنصان 01)01عدد املياصب املالية 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 12.00 سعيداين خلرض 01 13.00 بن محو امحد 01
 

  جملض قضاء تيارت قائنة الياجحني اليوائية 

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

  (قصر العاللة مبحلنة 07)07 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.00 بلخٌر نسٌمة 1 17.00 ضٌف هللا زهرة 1

 14.50 درٌسً جمٌلة 2 16.00 ممنً ربٌحة 2

 14.50 بلحاج سعاد 3 16.00 صافا فاطمة  3
 14.50 طرٌشً ربٌحة 4 16.00 دحالب جدلة 4

 14.50 خطوف ملٌكة 5 15.50 بخٌرة سعاد 5

 14.00 دمحمي محجوبة كاتٌا 6 15.00 لاٌد مصطفى 6

 14.00 مٌساوي فاطمة الزهرة 7 15.00 أدٌب سامٌة 7
 

 

 



 رتبة أمني ضبط

 ( قصر العاللة مبحلنة 02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 16.00 اللندوزي أ محد 01 16.00 أ وسلامين فتيحة 01

 15.00 رانيب بدرة 02 16.00 صيادي حيي 02
 

 جملض قضاء اجلسائر-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .(محكمة حسين داي  08 محكمة الرويبة08 )16 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.00 عمران كرٌمة 1 16.00 عبدي أسامة 1
 15.00 زنزان رضوان 2 16.00 وناس سهام 2

 14.50 عجٌري دمحم 3 16.00 آٌت مهدي أمٌنة 3

 14.50 ممٌدش ٌمٌنة 4 16.00 حمدي آسٌا 4

 14.50 حطاب حٌاة 5 16.00 حمٌدة فوزٌة 5

 14.50بورحلة فلة  6 16.00عاشور ملٌكة  6

 14.50خلٌف عتٌمة  7 15.50رحمونً هاجر  7

 14.50بعزٌز عبد المالن  8 15.50حطابً حنان  8

 14.25بوعو سمٌة  9 15.00بومزٌود أمٌنة  9

 14.25سبٌعً شفٌمة  10 15.00بسموش فتٌحة  10

 14.00بولري الزهرة  11 15.00حٌمران نجوى  11

 14.00حدٌد حسٌبة  12 15.00كربوعة أسماء بدر البدور  12

 14.00مسلم عبد الرزاق  13 15.00جمبوب إٌمان  13

 14.00هدروق كرٌمة  14 15.00غرام نهاد  14

 14.00عمابً إٌمان  15 15.00رماش زوجة منصور وحٌدة  15

 14.00أوشرٌاح لوٌزة  16 15.00نمٌب رفٌمة  16

 

 



 رتبة أمني ضبط

 .(محكمة حسين داي  02 محكمة الرويبة02 )04 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 0015.فٌشوش ٌوسف  1 0017.سٌفوان سارة  1
 0015.سعدي بلماسم  2 0016.بلماضً حسٌبة  2
 14.50خدٌم جازٌة  3 0016.دالً نسٌمة  3
 14.50بناي دهبٌة  4 15.50داعو عبد النور  4

 

 أمني ضبطمعاون رتبة 

 .(محكمة حسين داي  02 محكمة الرويبة02 )04 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.00 دالعة المٌا 1 15.50 شرابً زوجة لراح أسماء 1

 13.50مهنً نورة  2 15.00 سعٌدانً نعٌمة 2

 13.00بوكرٌطة زهرة اإلٌمان  3 14.00 بولعراس نادٌة 3

 12.50بوردٌن حسٌبة  4 14.00 ربٌعً فاٌزة 4

 

 أماىة ضبطعون رتبة 

 .(محكمة حسين داي  02 محكمة الرويبة02 )04 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.25طوطاوي سهام  1 16.83بلهوشات حبٌبة  1
 15.25ساف أمٌنة  2 16.13مكٌري سامٌة  2
 15.00برجاح تسعدٌت  3 16.00شرٌف فرٌدة  3
 15.00نوادر نسٌمة  4 15.75عصمان لطفً  4

 

 رتبة مصاعد مويدط مصتوى األول يف اإلحصائيات

 .(لمحكمة اإلدارية الجزائر با01 )01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

//  // 1 08.50 مٌهوبً حكٌمة 1
 

 

 

 



 جملض قضاء شطيف-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .(علمةمحكمة ال08 )08 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.00 رشٌدي أحمد 1 18.00 شبلً حنان 1
 14.00 عٌالن عادل 2 16.00 رمضانً زٌن العابدٌن 2
 13.75 بوراس حفٌطة 3 14.50 ازباطن سعاد 3
 13.75 خابر العلمٌة  4 14.00 زواوي شكٌب 4
 13.75 بن صافٌة مرٌم 5 14.00 كوسة حسام 5
 13.75 بن زٌد ابراهٌم 6 14.00 ابراهٌم سالم عفاف 6
 13.75 بلعمري نبٌلة 7 14.00 خطاب خلٌل 7
 13.75 لورٌش أٌمن 8 14.00 سبتً سامٌة 8

 

 رتبة مويدط دولة يف اإلعالو اآللي

 .( بمقر المجلس01 )01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 07.75 راٌس خدٌجة 1 09.75 بلعمروز سفٌان 1
 

 

 جملض قضاء شعيدة-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

  يف اإلعالو اآللي1رتبة مصاعد مويدط مصتوى 

 .(الحساسنة محكمة  01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 11.16 مختاري دمحم 1 13.19 مفتاح دمحم 1
 

 

 

 

 

 

 



 جملض قضاء قصيطيية-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة متصرف

 .(المركز الجهوي لألرشيف  01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 12.00 فوغالً نجالء 1 12.50 بولفة جلٌلة 1
 

 رتبة عون إدارة رئيصي

 .(المركز الجهوي لألرشيف  01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 09.74 وهبً شٌراز 1 10.00 لوٌطن أمٌنة هبة 1
 

 رتبة عون حفظ البياىات

 .(المركز الجهوي لألرشيف  01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 07.72 نوي لٌلى  1 11.75 سماعلً نبٌل 1
 

 

 جملض قضاء املصيلة-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .(محكمة عين الملح  06)06 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.50 بلٌل دالل 1 19.00 طاهري عبد المطلب 1
 15.50 رحمً أمٌنة 2 18.00 سعاي فاطمة الزهراء 2
 15.50 طٌباوي ٌمٌنة 3 17.00 شناتً الكاملة 3
 15.50 شنن النوي 4 16.50 لزرق أمباركة 4
 15.00 توامً لٌلى 5 16.00 ختة حورٌة 5
 15.00 بوكسٌبة هاجر  6 16.00 عاشوري آمال 6

 

 

 



 جملض قضاء معصلر-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .( بوحنيفية  حملنة08)08 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 13.25 هواري وهٌبة 1 18.00 بن ناصر نورٌة 1
 13.25 بالً لحسن 2 16.75 بن ٌطو خلٌدة 2
 13.25 وافرٌغ عبد المادر 3 16.50 عدة سعاد 3
 13.00 سً فضٌل أم الخٌر 4 15.00 الممروض سعاد 4
 13.00 مرزوق وهٌبة 5 14.50 حمام صلٌحة 5
 13.00بوعنانً فاطمة  6 13.50كساي لحسن  6
 13.00 ضٌاف إكرام 7 13.25 مادون فاطمة  7
 13.00 طوٌل خٌرة 8 13.25 نحذوح المٌة هجٌرة 8

 

 رتبة أمني ضبط

 .( بوحنيفية  حملنة02)02 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17بلطاش علً  1 18.50خناثة أمٌنة  1
 16.50دندان خٌرة  2 17لادوم دمحم  2

 

 ورقلة جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .( حاسي مسعود  حملنة08)08 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.50 مرخوفً جمال 1 18.00 كركوري مباركة حنان 1
 14.50 لاسمً أحالم 2 16.00 طبٌب عربٌة 2
 14.00 سماعٌلً حسام الدٌن 3 16.00 حمدٌس فوزٌة 3
 14.00 بن نوح ربٌعة 4 16.00 صخر إسماعٌل 4
 14.00 تلً طارق 5 15.00 لوادرٌة عربٌة 5
 14.00دالل عبد الكرٌم  6 15.00منصوري وفاء  6
 14.00 عزون وهٌبة 7 15.00 شرٌف مرزالة 7
 14.00 زمالً لٌلى 8 15.00 خالدي إسمهان 8

 

 



 رتبة أمني ضبط

 .( حاسي مسعود  حملنة02)02 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.50لومنً سارة  1 18.00حبشً مرٌم  1
 15.00أماٌة سمٌة  2 16.00شاوش خوان فضٌلة  2

 

 أمني ضبطمعاون رتبة 

 .( حاسي مسعود  حملنة02)02 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 // // // 9.00السودانً فاطنة  1
 //// //  9.00غزول عبد المادر  2

 

 رتبة متصرف

 .(  املركس اجلووي لألرظيف01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 12.50 بعٌلٌش دلٌلة 1 13.50 بن كرٌكري مرٌم 1
 

 عون إدارةرتبة 

 .(  املركس اجلووي لألرظيف01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 08.75 حاللً سارة 1 09.00 بن داودٌة غنٌة 1
 

 عون حفظ البياىاترتبة 

 .(  املركس اجلووي لألرظيف01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 07.25 حمٌد ٌسمٌنة 1 07.75 الوازن عبد المادر 1
 

 

 

 

 



 البيض جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .(  احمللنة اإلدارية البيض05 حملنة البيض 08)13 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.00 ممدم نجاة 1 16.50 بلماسمً أم كلثوم 1
 15.00 بلماندي دلٌلة 2 16.50 ٌوسفً مرٌم 2
 15.00 لطاف بوجمعة 3 16.00 عرابً فاطمة 3
 15.00 جباري عائشة 4 15.50 روبة أم الخٌر 4
 14.50صلعة دمحم بدرالدٌن  5 15.50عمٌري نور الدٌن  5
 14.50وٌس إكرام  6 15.00بالرٌاح أحمد  6
 14.50غالم أحمد  7 15.00جرفً خدٌجة  7
 14.50لحمرانً سمٌرة  8 15.00هادف نوال  8
 14.50سحنون عبد الحفٌظ  9 15.00عمٌري منال  9
 14.50نواري الناصر  10 15.00خالفً آمال  10
 14.50نضور الشٌخ  11 15.00زاٌر سعٌدة  11
 14.50دمحمي حلٌمة  12 15.00صحً آمال  12
 14.50معمري فاطمة الزهراء  13 15.00شوٌخات رلٌة  13

 

 رتبة أمني ضبط

 .(  احمللنة اإلدارية البيض02 حملنة البيض 02)04 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.50نواري أم الخٌر  1 18.00عوٌنتً شفٌمة  1
 17.00لطاف سمٌة  2 17.50بولاشوش أسماء  2
 17.00بلمسلم فاطمة الزهرة  3 17.50لعطشان سمٌرة  3
 17.00أٌت عمٌري فؤاد  4 17.50لعموري عبد الغنً  4

 

  أمني ضبطمعاون رتبة 

 .(  احمللنة اإلدارية البيض02 حملنة البيض 02)04 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 12.50بوتوٌزغة فضٌلة  1 15.00بلبشٌر سعاد  1
 12.50برهٌو خدٌجة  2 13.50شٌحة شرٌفة آمال  2
 12.50نور نرٌمان  3 13.00سالمً فاطمة  3
 12.50مصطفاوي مرٌم  4 13.00تومً لٌلى  4

 

 



  مويدط دولة يف اإلعالو اآلليرتبة 

 .(  احمللنة اإلدارية البيض01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 08.20 نظري ادمحم ضٌاء الدٌن 1 08.25 بوخالفة وهٌبة 1
 

 بومرداط جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .(  حملنة مخيض اخلعية08 حملنة بومرداط 08)16 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 16.00 لرٌش عمر  1 17.00 سلمً أسماء  1
 16.00 حلٌمً دمحم  2 16.50 بكاري جمٌلة  2
 15.50 سعدي هجٌرة  3 16.50 خٌذر زهٌة  3
 15.50 بوشالغم صبرٌنة  4 16.50 غرٌب زهرة  4
 15.50 فعوصً هاجر  5 16.25 دموش رٌمة  5
 15.50 اٌدوراٌن رشٌدة  6 16.00 بلحوت ربٌحة   6
 15.50 سعودي رابح   7 16.00 باخة نوارة  7
 15.50 العٌشاوي لٌلى  8 16.00 بودلزدام نادٌة  8
 15.50 لدار أمٌنة  9 16.00 بركون الوناس  9
 15.50 سعود سهام  10 16.00 مدور زٌنب  10
 15.25 شرٌف نبٌلة  11 16.00 مراشً أمٌنة  11
 15.00 تٌفور سهام  12 16.00 غزرانً فوضٌل  12
 15.00 بوشنٌة أسماء  13 16.00 أممران سعٌد  13
 15.00 مزرارة وافٌة  14 16.00 بوطٌش إبتسام  14
 15.00 طٌبً حٌاة  15 16.00 العمري جلول  15
 15.00 شٌخ ملٌكة  16 16.00 تزكرات نسٌمة  16

 

 رتبة أمني ضبط

 .( حملنة مخيض اخلعية02 حملنة بومرداط 01)03 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.50بن خروف فوزٌة  1 17.00عٌاش إٌمان  1
 15.50بن عامر نوارة  2 15.75الزٌتونً عتٌمة  2
 15.00ولد عمري مرٌم رحمة  3 15.50طوٌطو نوال  3

 

 



 أمني ضبطمعاون رتبة 

 .( حملنة مخيض اخلعية02 حملنة بومرداط 02)04 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.00حبٌس رابح  1 16.00زٌدان صبرٌنة  1
 13.50بن عٌاد سعاد  2 14.00واضح رشٌدة  2
 13.50عالم مرٌم  3 14.00بوجنان نسٌمة  3
 13.50خلٌف زٌنب  4 14.00مسٌلً نادٌة  4

 

 الطارف جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة أمني قصه ضبط

 .( احمللنة اإلدارية الطارف03 حملنة الطارف 08)11 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.25 عابد سومٌة 1 18.00 عباس غنٌة 1
 15.25 مخلوف مرٌم 2 17.00 رفعً سمٌر 2

 15.25 مسعً رفٌمة 3 16.50 طشوش ملٌكة 3

 15.00 بوسوان حدى 4 16.50 وناس إٌمان 4

 15.00 بلخٌري لٌلى 5 16.25 موسى سارة 5

 15.00 ساٌح إٌمان 6 16.00 بربٌتً سعاد 6

 15.00 منصوري فرٌدة 7 16.00 فداوي زهٌرة 7

 15.00 صٌد طارق 8 16.00 عماب لٌندة 8

 15.00 سبتً أمنة 9 16.00 لداورة زهرة 9

 15.00 لبلً مرٌم 10 15.50 مراخة صفاء 10

 15.00 برج نورة 11 15.50 مصباحً فرٌد 11

 

 رتبة أمني ضبط

 .( احمللنة اإلدارية الطارف02 حملنة الطارف 02)04 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.5غسمون حمزة  1 18.00لمفٌرة صهٌب  1
 17.00جرٌدي عالء الدٌن  2 17.50زرٌبً شهد  2
 17.00بن مخلوف أسامة  3 17.50بوعالق سٌف الدٌن  3
 17.00مزٌان منال  4 17.50لداوي كرٌمة  4
 



 أمني ضبطمعاون رتبة 

 .( احمللنة اإلدارية الطارف02 حملنة الطارف 02)04 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.00حفصً عماد  1 18.00بورنان إٌمان  1
 11.00بن زانة سهام  2 16.50ممدٌش فاطمة  2
 9.00بضٌاف سهام  3 15.50منصوري مرٌم  3
 9.00كبٌر ٌعموب  4 15.50دربال آسٌا  4

 

 أماىة الضبطعون رتبة 

 .( احمللنة اإلدارية الطارف02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 18.00فوال رتٌبة  1 20.00رزٌك حسنً  1
 18.00خنوش فاٌزة  2 18.00خلدون سلٌمة  2

 

 تيدوف جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 رتبة حماشب إداري

 .( مكر اجمللض01)01 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 09.04 العمراري فتٌحة 1 11.00 عرلوب عبد المادر 1
 

 تيصنصيلت جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 أمني قصه ضبطرتبة 

 .( حملنة املودية10)10 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.00 عٌاد خدٌجة  1 15.25 سامً زهرة 1
 13.75 جالب فضٌلة 2 14.50 زوبٌر ذهبٌة 2

 13.75 دادون فضٌلة 3 14.50 بوزٌان شرٌف رابح 3

 13.75 مولٌاط الحاج 4 14.50 مراكشً فاطمة 4

 13.75 لاسم عبد العزٌز 5 14.25 عنصاري أحمد 5

 13.75 لالل نورة 6 14.25 اخلف لٌندة 6



 13.75 لرٌد عبد المادر 7 14.25 بكوش زهٌة 7

 13.50 لصنام الزهرة 8 14.00 بوطٌش خالد 8

 13.50 فتاس خدٌجة 9 14.00 نبلً خٌرة 9

 13.50 فارلو مختار 10 14.00 جمال بدر الدٌن 10

 

 رتبة حماشب إداري

 .( مكر اجمللض01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 08.12 معلم لٌلى 1 08.25 شعون دمحم األمٌن 1
 

 الوادي جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 مويدط دولة يف اإلعالو اآلليرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية الوادي01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 06.75 عطٌة جابر 1 07.00 لدادرة رؤى 1
 

 شوق أهراط جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 أمني قصه ضبطرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية شوق أهراط05)05 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 15.50 نوري دمحم زٌاد 1 17.00 بن تهلٌل سمٌحة 1
 15.50 زعفور بالل 2 16.50 ولٌد ابراهٌم 2

 3 16.00 بحري لبنى 3
  بنتخلٌفة سمٌة

  بن الفرحً وعمٌلة خلٌفة 

15.50 

 15.50 بولفة ملٌكة 4 16.00 لابسً بدرٌة 4

 15.00 لعاٌبً سهٌلة 5 15.75 درٌدي فلة 5

 

 



 أمني ضبطرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية شوق أهراط02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.00جمٌل هٌثم  1 18.00بوخاري فلة  1
 17.00بلبخوش وهٌبة  2 17.50غرمول أمٌنة  2

 

 عون أماىة الضبطرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية شوق أهراط02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.00دٌاح عبد الرزاق  1 18.00مبروكً شهرة  1
 16.50منسً سهام  2 17.00بن وارث سهام  2

 

 كاتبرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية شوق أهراط01)01 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

// //  1 09.10 مزٌانً نصٌرة 1
 

 تيبازة جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 أمني قصه ضبطرتبة 

 .( حملنة تيبازة08)08 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 16.00 منصوري سمٌرة 1 18.00 بوالمابول نبٌلة 1
 16.00 العربً حلٌمة 2 17.00 لالز أمال 2

 15.50 عٌشون شفٌك  3 17.00 عمارة خٌرة 3

 15.50 حلٌمة سالم عبد الواحد 4 16.50 لسلوس دالل 4

 15.25 امسعاد فرٌدة 5 16.00 ساكر صلٌحة 5

 15.00 بن شامة سٌهام 6 16.00 بودٌس سعاد 6

 15.00 زحالً أمٌنة 7 16.00 سعدي فتٌحة 7

 15.00 بورٌج خدٌجة 8 16.00 بلخٌر مفٌدة 8

 



 أمني ضبطرتبة 

 .( حملنة تيبازة01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.50بوراس عماد الدٌن  1 18.50بوخلٌفة حنان  1
 

 معاون أمني ضبطرتبة 

 .( حملنة تيبازة02)02 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.50سعدي أمٌنة  1 15.50تسوري بن تسوري حلٌمة  1
 14.00 صادلً فاطمة الزهراء 2 15.00سلطانً جمٌلة  2

 

 عني الدفلى جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 أمني قصه ضبطرتبة 

 .( مكر اجمللض08)08 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.50 لدومة المٌة 1 15.50 مروان زلٌخة 1
 14.50 بن سعٌد هجٌرة 2 15.50 دهلً نسٌم 2

 14.50 زواوي مرٌم 3 15.50 لعرٌبً إٌمان 3

 14.50 بن زهرة بلماسم خدٌجة 4 15.50 لكحل محمود فاطمة 4

 14.50 سامر ناصر 5 15.00 مختاري إلهام  5

 14.50 تورٌري نبٌل 6 15.00 طواهٌر كرٌمة 6

 14.00 زٌتونً جمٌلة 7 15.00 بوهراوة حلٌمة 7

 14.00 نورة حلٌمة 8 14.50 عربان وهٌبة 8

 

 أمني ضبطرتبة 

 .( حملنة عني الدفلى02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 17.75لادة بن سلطان سكٌنة  1 18.25صدوق بوزٌان سهٌلة  1
 17.00مداح نادٌة  2 18.00عتبة رضا  2
 



  يف اإلعالو اآللي1مصاعد مويدط مصتوى رتبة 

 .( احمللنة اإلدارية عني الدفلى01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 10.00 زحاف نصٌرة 1 11.00 كاناش دمحم 1
 

 اليعامة جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 أمني قصه ضبطرتبة 

 .( حملنة اليعامة10)10 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 12.25 شٌخاوي سمٌة 1 14.00 مجاهد فضٌلة 1
 12.25 رغٌوات نبٌلة 2 13.50 مزٌط وهٌبة 2

 12.01 الطرش زبٌدة 3 13.50 بلخٌثر اشواق 3

 12.00 بوغرارة دمحم 4 13.50 عوٌسً فضٌلة 4

 12.00 كبٌر ٌالوت 5 13.50 رحمانً عبد الرحمان 5

 12.00 شواكً عبد الجبار 6 13.50 بوزٌد عبد الرحمان 6

 11.75 حمداوي حكٌمة 7 13.00 عوٌسات فتٌحة 7

 11.50 العربً بودهٌر حنان 8 12.50 سامر مفتاح 8

 11.50حرمل ٌوسف  9 12.50سلٌمانً وهٌبة  9

 11.50بوالً النوار  10 12.50بدان ملٌكة  10

 

 أمني ضبطرتبة 

 .( مكر اجمللض02)02 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 14.25مٌر عبد المادر  1 16.50بلخادم زكرٌاء  1
 14.00تجٌنً فاطمة زهرة  2 14.50لعاد سفٌان  2

 

 

 

 



 معاون أمني ضبطرتبة 

 .( حملنة اليعامة01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 13.50برٌش بوجمعة  1 14.00بوخاري عاشور  1
 

 مويدط دولة يف اإلعالو اآلليرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية اليعامة01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 7.50 دحاوي نسٌمة 1 7.50 رلاد مأمون عبد الواحد 1
 

  اإلعالو اآللي1مصاعد مويدط مصتوى رتبة 

 .( حملنة  اليعامة01)01 املالية املياصب عدد
 

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

//  // 1 08.00 بوسحابة صلٌحة 1
 

 عني متوظيت جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 مويدط دولة يف اإلعالو اآلليرتبة 

 .( احمللنة اإلدارية عني متوظيت01)01 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 10.71 لدور بن دهمة دمحم األمٌن 1 10.88 بنوار فاٌزة 1
 

 غرداية جملض قضاء-    قائنة الياجحني اليوائية

 االشتحكاقجة رحصب د

 مويدط دولة يف اإلعالو اآلليرتبة 

 .( مكر اجمللض01)01 املالية املياصب عدد

 المعدل قائمة الناجحين االحتياطيين الترتيب المعدل قائمة الناجحين األصليين الترتيب

 08.66 صيفية خدجية 1 08.95 باكير عبد الفاحت 1

 


