
  معاون ٔ�مني ضبط:رتبة

  
 :ا�هنائیة حسب در�ة إالس�تحقاق اكلتايل و إالح�یاطني قامئة الناحجني

  
  

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

  مترناستجملس قضاء 
  �02دد املناصب 

  11.25  عنيب لكثوم  01  11.75  بناين �ا�شة  01

  11.00  توخ�وخ مرمي  02  11.50  مبري فاطمة� س   02

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

  جملس قضاء  ت�سة
  حممكة برئ العا�ر

  �02دد املناصب 

  13.50  عبید �سمة  01  14.00  �لوان ا�راهمي  01

  13.00  رق�ة وفاء  02  14.00  مایدي دمحم  02

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  امئة الناحجنيق  الرمق  اجلهة القضائیة

  تیارت جملس قضاء
  حممكة تیارت
  �02دد املناصب 

  15.50  زاكر �ا�یة  01  15.50  عشري مىن  01

  15.50  عقون عیدة  02  15.50  هربي �دیة  02

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

  تزيي وزو لس قضاءجم
  تزيي وزوحممكة 

  �02دد املناصب 
  احملمكة إالداریة تزي�ز وزو

  �01دد املناصب 

  13.00  ج�در سعیدة  01  15.00  و� سعید شف�عة  01

  12.00  �� عبد النور  02  14.00  �اوت زهرة  02

  10.00  بوز�ن رشیفة  01  13.50  بوملة ند�رة  01

  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  نيقامئة الناحج  الرمق  اجلهة القضائیة

  سعیدةجملس قضاء 
  احلساس�نةحممكة 

  �02دد املناصب 

  14.00  هنون مرمي  01  15.24  �ن و�س خمتاریة  01

  13.00  �ن عربیة �ٔمال  02  14.74  �بري �اكریة  02

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

  عنابة جملس قضاء
  احل�ارحممكة 

  �02دد املناصب 

  14.50  سویدي سوم�ة  01  16.50  س�ناين نوال  01

  14.50 طربوش سلمى  02  15.00  ملوح �دجية  02
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  املعدل  القامئة �ح�یاطیة  الرمق  املعدل  قامئة الناحجني  الرمق  اجلهة القضائیة
  

  جملس قضاء ٕالزيي
  حممكة ٕالزيي
  02 �دد املناصب

  
  حممكة �ني �ٔم�اس

  �02دد املناصب 

  09.50  �ٔمحد واعزي  01  13.50  عبد املالیك بوقر�ن  01

  09.50  فاطمة �ریك  02  09.50  عبد الرمحن مرميي  02
    01  16.00  زهیة بوس�تة  01

  الیــــوج�د
  02  09.50  عبد الرزاق مراح  02

  
  القضائیة اجلهة

  
  الرمق

  
  قامئة الناحجني

  
  املعدل

  
  الرمق

  
  القامئة �ح�یاطیة

  
  املعدل

  
  

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

  12.24  حفيص الزهرة  01  15.50  دو�ت عفاف  01

  10.24  �ريب هیمث  02  14.00  العبید حسني  02

  12.74  �� لطیفة  01  14.00  م�انة �شرية  01

  12.50  محدان جنیب  02  12.74  مسیة مس�یوغي  02

  
  اجلهة القضائیة

  
  الرمق

  
  قامئة الناحجني

  
  املعدل

  
  الرمق

  
  القامئة �ح�یاطیة

  املعدل

  جملس ��ش�
  حممكة بوحاممة
  �02دد املناصب 

  13.00  صاحلي سام�ة  01  15.00  سالوي سعیدة  01

  13.00  �ن �دو السعید  02  13.00  بوعاكز �رمية  02

  
  ائیةاجلهة القض

  
  الرمق

    
  املعدل

  
  الرمق

  
  القامئة إالح�یاطیة

  

  
  سوق �ٔهراسجملس قضاء 

  حممكة �ورة
  �02دد املناصب 

  19.50  معارف�ة معمر  01  20.50  بلبخوش رضوان  01

  18.75  لطیفي عصام  02  19.50  زراري بدر ا��ن  02

  
  اجلهة القضائیة

  
  الرمق

    
  املعدل

  
  الرمق

  
  القامئة إالح�یاطیة

  
  املعدل

  
  غردایةجملس قضاء 

  حممكة �ر�ن
  �02دد املناصب 

  12.50  �دي عبد ا�ید  01  13.75  رشماط �ٔم اخلري  01

  12.25  قوادر ش�ی�ة  02  13.00  �ٔوالد م�ارك جامل  02
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  اجلهة القضائیة

  
  الرمق

    
  املعدل

  
  الرمق

  
  القامئة إالح�یاطیة

  
  املعدل

  
  جملس قضاء �لزيان

  02د املناصب �د

  19.50  �ن �ٔمحد �رمية  01  20.00  �ن �لمية سوم�ة  01

  19.50  �ن كثرية �دیة �ٔسامء  02  19.75  مومن ميینة  02

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


