
  
  �ندس دو� يف إالحصائیات: رت��ة 

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

  
  02:  املالیة �دد املناصب

 
  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  17.00  زید وفاء  01  19.50  ق�ــــونة محمــــــد  01  جملس قضاء اجللفة

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  17.00  بوش�نافة فاحت  01  18.11  �راحب عبد البايق  01  جملس قضاء املس�ی�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  حماسب ٕاداري رئ�يس: رت��ة 

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

  
  01: املالیة �دد املناصب 

 
  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  14.06 عقوب �ا�  01  19.00  زواوي موىس  01  جملس قضاء ��ش�

  
   



  عون ٕادارة رئ�يس: رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء غردایة
  )حممكة غردایة(

  15.24 رس�یوي حمفوظ  01  18.00  �س�باس دمحم ٔ�مني  01



  
  حمفوظاتو�ئقي ٔ�مني : رت��ة 

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

  
  02: املالیة �دد املناصب 

 
  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  15.00  الرحامن حصراوي روج�نة �ٓیة  01  16.50  عزري مرمي  01  احملمكة إالداریة ب�ٔم البوايق

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  16.75  فوالين �ا�شة  01  17.58  ح�نايس �سدیدت  01  احملمكة إالداریة �مترناست

  
  

   



  يف إال�الم ا��يل 1مسا�د �ندس من مس�توى : رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء اجللفة
  )حممكة مسعد(

  08.50  �ن قویدر سعد  01  19.00  عیدي ٔ�محد  01

  
   

   



  م�رصف: رت��ة 
    

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

  02: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  احملمكة إالداریة
  بتزيي وزو

  17.38  يس ٔ�محد ملیكة  01  20.00  بو�دة �سعدیت  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  احملمكة إالداریة
  �لطارف

  18.00  س�يت �ٓم�ة  01  19.21  قوامسة هاجر  01

  
  
  
  
  



  عون حفظ البیا�ت: رت��ة 
    

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

  04: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء ت�سة
  )حممكة برئ العا�ر(

  //  //  01  20.00  معر سعیداين  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  احملمكة إالداریة
  بتزيي وزو

  18.57  جوهر زوزي  01  21.00  ر��نملیكة   01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء الوادي
  )حممكة ا�بی�(

  //  //  01  21.64  قامسي �ٓس�یة  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

سوق  جملس قضاء
  )حممكة �ورة(ٔ�هراس

  11.40  حس�ناء �ن �دومة  01  12.36  شهرزاد �ریعي  01

  
   



  

  عون مك�ب: رت��ة 
  

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

  
  01: املالیة �دد املناصب 

 
  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء ت�سة
  )�راحممكة برئ الع(

  //  //  01  11.50  صاحلي لیيل  01

  
  
  
  
  
  
  
  



  اكتب: رت��ة 
    

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

  04: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

      احملمكة إالداریة 
  بتزيي وزو

  16.50  رشیف �دويش  01  17.00  �لجیة بلعیدي  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء عنابة
  )حممكة احل�ار(

  //  //  01  13.75  جودي رونق  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

جملس قضاء الوادي 
  )حممكة ا�بی�(

  //  //  01  11.62  س�ناء خ�وفة  01

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

جملس قضاء سوق 
  )حممكة �ورة(ٔ�هراس 

  13.00  �دیة بو�الق  01  14.35  ٔ�سامة ت�يس  01

  

   



  م�رصف حملل: رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  18.55  فريوز ىورغ  01  19.50  صباح �بري  01  جملس قضاء الطارف

 
   



  تقين سام يف إال�الم ا��يل: رت��ة 
    

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

  02: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  16.00  �راهايم فروق  01  17.50  ق�دل عبد املومن  01  إالداریة بب�ایةاحملمكة 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء سعیدة
  )حممكة احلساس�نة(

  17.50  وقاص موراد  01  18.84  طاهري عبد الكرمي  01

   



  ا��يل�ندس دو� يف إال�الم : رت��ة 
    

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

  02: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  14.73  رحامين ٔ�محد  01  16.11  مف�اح سلمية  01  احملمكة إالداریة �سعیدة

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  16.00  مسعودي ضیاء ا��ن  01  17.25  لغاميس لیيل  01  جملس قضاء ��ش�

 
   



  عون ٕادارة: رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  جملس قضاء سعیدة
  )حممكة احلساس�نة(

  16.00  قامس عبد القادر  01  19.00  بلبیض هدى  01

 
   



  إالحصائیاتيف  1مسا�د �ندس من مس�توى : رت��ة 
  

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

  01: �دد املناصب املالیة 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  //  //  01  //  �دم وجود مرتحش  01  احملمكة إالداریة �لطارف

   



  
  حماسب ٕاداري: رت��ة 

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

  
  01: املالیة �دد املناصب 

 
  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  18.00  مجعة ٔ�س�یا  01  18.50  حامد وهیبة  01  إالدارة املركزیة

  
  
  

   



  م�رصف رئ�يس: رت��ة 
  

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

  04: املالیة �دد املناصب 
  

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  إالدارة املركزیة

  14.50  د�زي �ٓم�ة  01  17.05  طرشون ع�ن  01

  14.47  فاطنةقعفور   02  16.50  بوسكني محزة  02

  14.40  بعیط فرید  03  15.12  نیار عق��  03

  14.25  جمور هشام  04  15.00  �دة فاروق  04

   



  تقين سام يف السكن والعمران: رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  17.21  حرندي �ا�شة  01  18.00  طو�ل طارق  01  إالدارة املركزیة

 
  



  �ندس رئ�يس يف السكن والعمران: رت��ة 
  

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

  01: املالیة �دد املناصب 
 

  املعدل  ح�یاطیةالقامئة االٕ   الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة

  13.50  صويف مسیة  01  14.00  شطيب وائل  01  إالدارة املركزیة

 


