
  ٔ�مني قسم ضبط: رتبة  -
  

 :اكلتايل �س�تحقاقا�هنائیة حسب در�ة  ح�یاطیني�و أ�صلیني  قامئة الناحجني
 

  الرمق اجلهة القضائیة
  

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني

  أ�غواط جملس قضاء
   01:�دد املناصب 

  

  17.00  ز�رق دمحم أ�مني  01  17.00  عواي فا�زة  01

   مترناستجملس قضاء 
  

   02:�دد املناصب 

  16.50 طكوب محودي  01  17.75  ایدابري ميینة  01

  14.25  العامري مصطفى  02  17.50  اهلامل الش�یخ  02

  جملس قضاء ت�سة
   حممكة برئ العا�ر

  02:�دد املناصب 

  14.00  �ساب ٕاميان  01  15.00  طاهري راضیة  01

  13.50  رمزيج�اري   02  15.00  راحب مش�سة  02

  تیارتجملس قضاء 
  تیارتحممكة 

  02: �دد املناصب 
  

  16.00  رشاطي شهیدة  01  17.00  ز�ين مروة  01

  16.00  كنوش �رية  02  16.50  بوحوص �اج  02

  جملس قضاء تزيي وزو
  حممكة تزيي وزو

  02: �دد املناصب 
  

  16.00  فاريس فر�زة  01  19.00  كنوي زا�یة  01

  16.00  اكسل زینة  02  16.00  بوزیدي مسري  02

  احملمكة إالداریة تزيي وزو
  02: �دد املناصب 

  

  16.00  درعي سعیدة  01  16.00  �ٔیت �رامه جن�  01

  15.50  �ٔوهاب كزنة  02  16.00  قا� ميینة  02

  سعیدةجملس قضاء 
  احلساس�نةحممكة 

  02: �دد املناصب 

  15.99  بونوا� �ٔسامء  01  16.00  مراح خرضة  01

  15.75  �ن ز�ن فاطمة  02  16.00  سعدیة�ن ميینة   02

  عنابةجملس قضاء 
  احل�ارحممكة 

  02: �دد املناصب 
  

  16.00  �ن ع�ن سارة  01  17.00  بوز�زن فاطمة الزهراء  01

  16.00  عاممرة وفاء  02  16.00  مزهود ٕاميان  02



              ضبط�بع رتبة �ٔمني قسم 

  
  احملمكة إالداریة مس�تغامن

  02: �دد املناصب 

01  
  

  17.00  �ن عبو م�صوریة  01  18.00  قاید �ٔم�نة

  17.00  �ن �ا�شة فضی�  02  17.50  موالي عبد املا�  02

  جملس قضاء ٕالزيي
  حممكة ٕالزيي
  01: �دد املناصب 

  14.50  سعادة نرص ا��ن  01  15.00  بو�ادي فادي  01

  جملس قضاء ٕالزيي
  حممكة �ني �ٔم�اس

  01: �دد املناصب 

  15.00  رضواين مف�دة  01  15.50  بوح�یك دمحم الطیب  01

  جملس قضاء الوادي
  حممكة ا�بی�
  02: �دد املناصب 

  13.50  بد�ر عبد امحلید  01  14.73  داودي حكمية  01

  13.50  حصراوي م�لود  02  13.73  بلول دمحم  02

  جملس قضاء الوادي
  حممكة الوادي
  02: �دد املناصب 

  13.72  موىس فاطمة�ن   01  16.00  وصیف فا�زة مربوكة  01

  13.50  �رمادي عب�  02  13.73  ملويش سارة  02

  جملس قضاء ��ش�
  حممكة بوحاممة

  02: �دد املناصب 

  14.00  قامسي زوبري  01  17.00  مالل مجعة  01

  13.50  دریدي مسراء  02  14.50  ز�داين عبد العز�ز  02

  جملس قضاء سوق �ٔهراس
  حممكة �ورة
  02: �دد املناصب 

  14.50  قايض م�یة  01  16.00  مسیة �لیفة  01

  14.00  لبیض ��ىس  02  15.00  خشامیة هدى  02

  جملس قضاء غردایة
  حممكة �ر�ن
  02: �دد املناصب 

  14.00  حامزة مصطفى  01  15.00  �اك�ر �اج الطیب  01

  14.00  بو�سونة �ٔم�نة  02  15.00  شو�شة صدام حسني  02

  جملس قضاء غردایة
  حممكة غردایة

  02: املناصب �دد 

  14.00  ماكوي رمية  01  15.25  رشماط ملني  01

  13.75  �ريي زهرة  02  14.25  شلقي مرمي  02



              ضبط�بع رتبة �ٔمني قسم 

  جملس قضاء �لزيان
  

  03: �دد املناصب 

  16.50  بوش��ة نوال  01  17.00  �يل �رس�ن  01

  16.00  �كري ف�ی�ة  02  17.00  قدوري عواد  02

  16.00  رشیط �سمینة   03  17.00  �ا�شة�ن �دة   03

 
 
 
 
       
 


