
  رتبة �ٔمني ضبط
  :القامئة ا�هنائیة �لناحجني وإالح�یاطني حسب در�ة إالس�تحقاق لكتايل

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة 

  �غواط جملس قضاء

   03: �دد املناصب 

  16.50  كزراوي �ٔلفى  01  17.00  عبريات عبد اجلبار  01

  16.00  قوارش�یة معر  02  17.00  مایدي جامل  02

  16.00 �ن رمحون وفاء  03  17.00  صلیعة معر  03

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  ��ش� جملس قضاء

  حممكة بوحاممة

   04: �دد املناصب 

  14.50  قرموعي امسهان  01  15.00  عز�زي عامد  01

  14.50  ربیعي رمزي   02  15.00  زقاد �ٔ�الم  02

  14.50  شوفاوي فاطمة  03  15.00  �ن عىش جنیب  03

  14.50  ��شاوي سام�ة  04  15.00  محلاري طارق  04

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  احملمكة إالداریة مس�تغامن

  02: �دد املناصب 

  17.00  �لنور عبري  01  19.00  �ن �امر ف�ی�ة   01

  17.00  محداين ا�س  02  18.00  قلو�ة مشس ا��ن  02

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  مترناست جملس قضاء

   02 :�دد املناصب 

  15.25  نغزي اممية  01  16.50  ش�یيل �دجية  01

  14.75  السعدي عبد الرحامن�ن   02  15.75  �ن �يل مسیة  02

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  تیارت جملس قضاء

  تیارتحممكة 

    03 :�دد املناصب 

  17.50  ب��ور دمحم �ٔمني   01  19.00  دمحمي محید  01

  17.00  بوش�ناقة ملیكة  02  18.00  جحاج حسني  02

  17.00  معرويف ف�ی�ة  03  17.50  بتة �لمية  03



  �بع لرتبة �ٔمني ضبط

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  عنابة جملس قضاء

  احل�ارحممكة 

   04: �دد املناصب 

  18.00  ��ونة س�ناء   01  19.50  �ن ��ىس شاهیناز   01

  17.50  ظافري ملیاء  02  19.00  طرفایة �ري ا��ن  02

  17.50  رقا�ة شهرة   03  18.00  �ن حواس دمحم الرشیف  03

  17.00  معامش ه�شام  04  18.00  رواق فطمية الزهرة  04

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  :الوادي  جملس قضاء

  09: �دد املناصب 

  

  الوادي حممكة

  04: �دد املناصب 

  15.00  اك�ش دمحم   01  15.50  بدة عبد القادر  01

  15.00  خزان طارق  02  15.24  عبیدي موىس   02

  14.74  رزقه صالح ا��ن  03  15.00  حاممة ال�شري   03

  14.74  زاید مسعود  04  15.00  سا�ري ال�شري  04

  

  

  

  ا�بی�حممكة 

  05: �دد املناصب 

  14.50  معلول طه  01  17.00  ا�راهمي اوصیف احلانويت   01

  14.50  �ر�ش �يل   02  16.00  بدر ا��ن دمحم   02

  صوادق�ة رضوان   03  16.00  غريب مرمي   03
  

14.50  

  فرج صاحل   04  15.50  مصبا� س�ندس  04
  

14.50  

  م�اين عبد اجللیل  05  15.00  ز�ور ح�ان  05
  

14.50  



  �بع لرتبة �ٔمني ضبط

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  

  جملس قضاء سوق �ٔهراس

  حممكة �ورة

  05: �دد املناصب 

  17.00  �لیفة عبد احلق  01  19.50  خبوش مروة   01

  16.50  بوطویل دالل  02  18.00  �ن �زة �لود  02

  16.50  حراث عبد الرحامن   03  17.50  ج�نون عفاف  03

  16.50  خشامیة عبد احلق  04  17.00  عر�ار �ٔ�الم   04

  16.00  جریدي حسني  05  17.00  سوایعیة مراد  05

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  :جملس قضاء ٕالزيي 
  05: �دد املناصب 

  
  حممكة ٕالزيي

  03: �دد املناصب 

  15.50  راحبة �یع�ش   01  18.00  عبد امحلید دمحم الصاحل  01

  15.00  دمحم دهاليس  02  17.00  مصعب خوذ�ر  02

  14.50  عبد النور مقدم  03  16.00  جح� �رصي   03

  حممكة ٕان �ٔم�ناس

  02: �دد املناصب 

  12.50  ز�ر�ء رزیق   01  16.50  دمحم �ٔمني معطار   01

  11.50  عبد القادر ا�لبدي  02  14.00  �ادل حصراوي  02

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  

  جملس قضاء ت�سة

  حممكة برئ العا�ر

  04: �دد املناصب 

 

  

  15.00  �اكرة ا�الم   01  17.00  سلميي انور  01

  15.00  نرص دمحم  02  16.50  عبدو اسامة  02

  عبد الرحامن بوا��ر  03  16.00  شارف عبد هللا  03
  

15.00  

  14.50  نص�ب یوسف  04  15.50  رواحب ٕانتصار  04



  �بع لرتبة �ٔمني ضبط

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  

  :جملس قضاء غردایة 

  08: �دد املناصب 

  حممكة غردایة

  04: �دد املناصب 

  15.75  بوصوري زی�ب  01  16.50  �ٔوالد سعید دمحم   01

  15.50  رس�یوي صهیب  02  16.50  حلرش مصطفى   02

  15.50  �ن سا�ة �لمية  03  16.00  زر�ين الصاف�ة  03

  مخقاين صارة  04  16.00  مروك دمحم الرشیف  04
15.25  

  

  

  حممكة �ر�ن

  04: �دد املناصب 

  15.75  �ن سايس قداریة  01  16.55  مشاط سعاد   01

  15.25  �ن زرهودة صوف�ا  02  16.50  ق��ش �ا�   02

  15.00  لقلوق زی�ب  03  16.00  ا�غور مفدي   03

  14.75  رشع سعیدة  04  16.00  �دي عبد القادر  04

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  جملس قضاء تزيي وزو

  حممكة تزيي وزو

  03: �دد املناصب 

  17.00  جقلو صاف�ة   01  17.50  سكري لیندة  01

  16.50  مشالل �ٔمرية   02  17.00  رق�ق فهمي   02

  16.50  �داد فرید   03  17.00  زمريي ن���  03

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  

  حممكة إالداریة تزيي وزو

  02: �دد املناصب 

  16.50  محالوي عبد القادر  01  17.00  س�یلیة در�يس   01

  فداق مسرية  02  17.00  بو�داميي �مسینة  02

  

16.00  

  



  �بع لرتبة �ٔمني ضبط

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  جملس قضاء سعیدة

  حممكة احلساس�نة

  04: �دد املناصب 

  17.00  زالق فاطمية الزهراء  01  18.24  عبد�ش �ٔسامء  01

  17.00  �ن �لمية �ن داود  02  17.75  م�صوري فاطمة  02

  16.74  ملويك عبد ا�لطیف  03  17.49  هبیلیل �راهمي  03

  16.50  زملاط هواریة  04  17.24  �ٔرزاق صالح ا��ن  04

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق اجلهة القضائیة

  

  �لزيان جملس قضاء

  04 :�دد املناصب 

  18.00  دحامن �ا�ة  01  19.00  حبالز مجی�  01

  18.00  �ن س�يت مرمي  02  18.50  �دي نوال  02

  18.00  �لويش بوعبد هللا  03  18.00  بلغول حوریة  03

  18.00  هواري حف�ظة  04  18.00  خمفي �رمي  04

 


