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 برنامج المقابالت االنتقائية لشغل المناصب الشاغرة المعلن عنها بالمعهد العالي للقضاء
 

 
المنصب  المديرية

 المطلوب
 تاريخ ومكان إجراء المقابلة رقم التأجير اإلسم الكامل

مديرية تكوين 
الملحقين 

 القضائيين والقضاة

رئيس قسم تكوين 
الملحقين 
 القضائيين

 1149611 ت ساقل مرادأي
يوم الثالثاء 

32/13/3116 
على الساعة 

 صباحا 9321

المعهد العالي 
 للقضاء

 

 1149664 الرياني هشام

 1149143 بوحزام مينة

 1163911 لعوان خليد

 888711 الوالي سكينة

مديرية تكوين  
 كتاب الضبط

رئيس قسم التكوين 
اإلعدادي 
 والمستمر

 1149143 ينةبوحزام م

يوم الثالثاء 
32/13/3116 

على الساعة 
 زواال 13311

 1281227 أشكيح هشام

 1281737 بن صمود عبد الرزاق

 1281213 حفيضي عادل

 1149619 متمير فاطمة

 1321139 أيت وفلي امحمد

 1111316 لمسوكر نادية

 888986 العقيل زينب

 1162113 زوك محمد

 1339491 إكيج محمد

 1111138 الداسر فاطمة

 87864 بوخنو حبيبة
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 المديرية
المنصب 
 المطلوب

 تاريخ ومكان إجراء المقابلة رقم التأجير اإلسم الكامل

مديرية الدراسات 
 واألبحاث والتعاون

رئيس قسم 
الدراسات والنشر 

وتكوين والخزانة 
 مساعدي القضاء

 1149143 بوحزام مينة

يوم األربعاء 
36/13/3116 

على الساعة 
 صباحا 9321

المعهد العالي 
 للقضاء

 

 1281227 أشكيح هشام

 1163741 اليوسفي نادية

 1163911 لعوان خليد

 1162611 املوي عبد العزيز

 181798 وهبي بشرى

 1339839 العباقي الحسن

 792416 سقاط يوسف

 الكتابة العامة

رئيس القسم المالي 
 والشؤون العامة

 
 

 1281213 حفيضي عادل
 يوم األربعاء

36/13/3116 
على الساعة 

بعد  16311
 الزوال

 1383417 شهيد أحمد

 1111131 النصيري بشرى

 المديرية العامة
رئيس مصلحة 
مراقبة التدبير 

 اخليوالتدقيق الد

  1281318 شعبو محمد
يوم األربعاء 

36/13/3116 
على الساعة 

بعد  16311
 الزوال

 
 

 1281421 الوالي مريم

 1116791 مجاوي مراد

 1116912 ساسة نزهة




