
 1 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة العدل

 المدرسة العليا للقضاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغـــــــــــــب

 

الكتابية  االختباراتيعلم المترشحون المذكورون أدناه أنه قد أعلن قبولهم في       

 االختباراتأنهم مدعوون إلجراء و   4102لمسابقة توظيف الطلبة القضاة لسنة 

األبيار الجزائر  0691ديسمبر  00بمقر المدرسة العليا للقضاء الكائن بنهج  ةشفهيال

 :و ذلك حسب التوزيع المبين أدناه   العاصمة
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 00:11على  4102 نوفمبر 9األحد 
 

 اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل
 حمدم زروقة 1575 يزيد اديناران 1943
 أمال سالمي 2004 عبد القادر الرالي 1856
 صليحة سماعيلي 2525 عبد الرحمان العايشي 1819

 مريم شامخ 2000 ليندة أيت سعدي 2434
 نعيم شاوش 1171 سهام باسل 2102
 عبد القادر شايبي 2557 سلوى بعنون 1558
 نجوة صادق بن عباس 1340 إكرام بلبنة 1327
 فاطمة الزهراء صادق بوزيان 2456 أحمد بن الشيخ 1969

 أم السعود صديقي 1192 نعيم بن صافية 1164

 عدالن عبابزي 2202 إدريس بن عمارة 1817
 مالية عباد 2297 هشام بن غالم 1456
 مريم عماري 1839 محمد األمين بن كعكع 1866
 أسماء غومازي 1225 وليد بن منصور 2078

 سيد أحمد غويني 1467 نصيرة بوحاتن 1206
 هنية قادري 2106 فاطمة الزهرة بوعافية 1864
 فريد قاوة 1551 عادل ترة 1163

 وافية قورة 1836 مريم تعبد هللا 1537
 سيف الدين لخلف 1812 صبرينة تمهلولت 1852
 سميرة لعور 1579 زين الدين جبارني 2001

 يحي مزوزي 1577 تقي الدين جبالحي 1203
 سهيلة مسري 2470 هشام جعفر 2207
 صورية مصيبح 1729 شافية جالب 1419

 فايزة معزوزي 1946 نوال حاج حفصي 1441
 فهيمة معيوف 1174 يحي حاج عزام 2258

 حنان ملعب 1448 سامية حدادي 1958
 آية مناح 1798 صونية حزام 1790
 رفيقة منصوري 1728 نعيمة حزام 1791
 عصام مهدي 1752 إيمان حشاني 2389

 جواد نسيم مولسهول 2515 فضيلة خرماش 1222

 ياسين ناصر 2538 آمنة دوالي 2457
 يسمينة ولد مخلوفي 1514 نجاح رزايقي 1590
 أمينة يحياني 2436 زينب زردازي 2560
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 10:11على  4102 نوفمبر 01اإلثنين 

 
 اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل

 أسماء سليك 1154 ليدية أجعودي 583

 إيمان شايب 294 سعيد المقني 837

 عبد القادر شايب الراس 740 عائشة أنشيري 296
 حنان سارة شوابي 383 عادل أوالسب 487
 لويزة شويتن 163 مروان بابا 102
 ربيعة صابر 1153 فاطمة الزهراء بلعيدي 448
 نورية عاشور 68 عائشة بن سعيد 1066

 حنان عبد الالوي 324 خديجة بن عاشور 251

 صفية عليات 647 إيمان بن عثمان 724
 يمينة عمارة 161 وهيبة بن فيالة 194
 سلمة عياد 391 طاوس بن قاسم 234
 زكرياء غراس 1109 زينب بهلول 1044
 سمية غربي 372 عائشة بودوخة 503

 توفيق فلوسي 748 تنينة بورزاق 875
 فؤاد قامة 776 ليمةس بورقاية 425
 داود قرزة 89 جويدة بوزرى 825
 محمود قرفة 258 هبة هللا بوشليط 284
 سمية قريرة 19 حسيبة بوعالقة 695
 عبد الناصر قشطولي 550 نسرين بوغازي 705

 كاتية كاتي 1123 بلقاسم تموسي 1062

 تقي الدين كحلة 557 ريمة تونسي 455
 محمد يكفيف 737 سيف الدين ثابت 185
 شفيقة كودري 1124 حفيظة حساني 863
 زينب لعمش 107 غنية حنيفي 376

 سمراء مختاري 370 عادل خواص 250
 السعدية مداسي 240 سلسبيل رحموني 493

 أمال مشتة 95 عبد القادر زرقين 545
 نعيمة منصوري 802 شفيق زنيدي 295
 طاريق موفق 1084 سامر زويد 784

 كريمة ناصري 1125 وهيبة سرير 121
 فاطمة ودان 92 سمير سريكمة 48
 سيد علي يوسفي 527 محمد امين سعادي 253
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 00:11على  4102 نوفمبر 01اإلثنين 

 
 اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل

 محمد أمين خليفاوي 5239 سميرة أشموخ 4582

 محمد خواتمياني 5647 عبد القادر العطفي 5520

 رشيد دحماني 6780 يوسف أوصيف 5444
 عامر دحوان 6267 حكيم أيت مدري 5701
 سهام ربيع 6508 عماد الدين بركاني 6113
 طارق رقيق 5014 حكيمة برني 6129
 حمزة زوبيري 6176 نادية بغدادي بن داحة 4873

 سلمى زيتوني 5347 محند اكلي بقاوي 5541

 مهدي سحالي 4667 وفاء يبقراج 6242
 نزيهة سعادي 5530 رشيد بلغوتي 5414
 يوسف سالمي 5261 أسماء رلدة بن دراح 6211
 يسين سوالمية 4868 سكينة بن سالم 6611
 سيف الدين سويد 5427 عادل بو النح 5165

 كمال طوير 6043 فطيمة الزهرة بوتماني 5200
 مهدي عباسي 5585 يوسف بودشاشة 4905
 نوال عاللي 4839 سيف الدين بوروبة 5003
 يحي عمران 6258 عبد هللا بورياح 4877
 نوال غوار 6343 كريمة بورياح 5669
 مريم فرقان 5428 محمد ياسين بوشليق 5418

 إيمان لعوج 5079 مريم بوطبزة 5455

 سميرة لميز 6381 زينب بوطورة 4787
 نادية متالي 6207 علي بوعطوش 5566
 ابتسام مسعودي 5146 سهام ولقناطرب 6500
 وليد معزوزي 4928 سعاد بوهالي 4649

 رفيقة منصوري 4532 خالد تابت 4863
 المية موقاف 4450 وافية ثامر 5406

 عبد العالي مولى الخلوة 5590 فطيمة زهرة جكبوب 6782
 السعيد ناصر 5666 خديجة حفيان 5538
 ياسمينأمينة  نعيمي 6059 صارة حمايدي 4888

 أمين ودرار 4849 الحاج خشعي 4944
 محمد بيجاد ولد بابا علي 5525 مونة خالف 6527
 نوال ويناز 4996 خاليد خلفة مصابح 4635
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 10:11على  4102 نوفمبر 00الثالثاء 
 

 اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل
 مراد مشباشت 3554 زهية بلعريف 2618
 فاطمة الزهراء أوغالن 3563 ابراهيم الطيف 2619
 فضيلة بن حراج 3571 اسماء حامدي 2620

 ريمة شالط 3579 زكرياء محي الدين لعقون 2636
 سارة واله 3590 فؤاد بالل 2642
 سمية بوحدة 3611 حنان وزاني 2656
 شيرين بن عاشور 3634 صليحة بزاز 2681
 نادية دريسي 3733 زكية محجوب 2743

 محمد ياسين منصوري 3748 أوريدة عماني 2749

 سنية بلقاسمي 3752 محمد يخلف 2751
 وهام سبتي 3773 هدنة زيتوني 2771
 حسين كوسة 3786 أمين حديد 2782
 حدة بن سونس 3816 فاطمة الزهرة حمالوي 2787

 نبيلة قيدوم 3856 دليلة كبابسة 2839
 سفيان بن عتسو 3969 راضية مهري 2872
 صبرينة أورتيالن 4064 نجاة بشراو 2878

 منير قردوح 4069 ليلى صالحي 2929
 العلجة خالدي 4071 بن علي سعيدي 2969
 سارة العربي 4104 يمينة واضح 3002

 حياة سكران 4244 أمينة مزياني 3023
 نوال عطوي 4247 أحمد بقدور 3065
 بسمة وصبيعةب 4260 عبد العالي بوقطاية 3096

 حمزة بوزيان 4329 أمينة علواش 3109
 سليمان خروبي 4332 عادل فارح 3126

 فهيمة طهراوي 4338 فاطمة سالمي 3131
 المية ذهبي 4360 خولة ضيف هللا 3175
 حسين بن دلة 4362 عبد المالك بن غبريد 3218
 سناء بولحبال 4386 عبد الهادي لهواوي 3409

 رشيدة جدي 4399 زينب خليفة 3451

 ريمة فردي 4401 هيشام غازي 3472
 لمياء مناصرية 4405 محمد بن سليمان 3475
 ياسر حمزاوي 4434 ياسين لونيسي 3524
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 00:11على  4102 نوفمبر 00الثالثاء 

 
 اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل اإلسم اللقب العائلي رقم التسجيل

 سيد علي اوينجم 7499 لبنى بحرية 7443

 مصطفى أمين نشنش 9502 محمد زكرياء برابح 9589
 شهرزاد هزيل 9505 أحمد بكراوة 9586
 أمال ولد سعيد 7100 مريامة بن زرارة 7426
 هجيرة يحياوي 8334 محمد األمين بن سعدة 7449
    نعيمة بن عزيزة 8878

    مجدي بوتمجات 7733

    حليم بوزيدي 7893
    إلياس جابري 7727
    فلاير جلي 8108
    سارة دربالي 6939
    فوزية زمام 7521

    سعاد زنقال 9277
    كاميليا زيباني 8551
    شهيناز سعدو 8122
    عبد القادر شرقي 9367
    ريحانة هجيرة شنتوف 7243

    عادل شواف 9577

    مريم صوال 7040
    رزيقة عابدي 9061
    عبد العزيز الحميدعبد  8429
    إيمان علوني 9599
    نجاة غشام 6848

    إسماعيل منير قارة 9301

    فوزية قضاي 8554
    خير الدين قوجيل 8912
    عبد النور كيران 9573
    رابح لعراجي 8978

    سمير مجراب 6799
    أسماء مخلش 7113

    عبد الغني معوش 7354
    خديجة موساوي 7439

 

يطلب من المترشحين الحضور لمقر المدرسة العليا للقضاء في اليوم و التوقيت المحددين أعاله :  تنبيه
 .الذي سلم لهم عند إيداع ملف الترشح االستدعاءمرفقين ببطاقة التعريف الوطنية و 

 
 .ـ يعتبر هذا البالغ استدعاء للمترشحين


