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 ورقــــة تقــنــيــة
 

 

 

 

 توىجة 1974استحدثت هذٍ الوحكوح توٌاسثح اإلصالح الذٌ شهدٍ التٌظُن القضائٍ للوولكح سٌح 

الوطثق للظهُز الشزَف  (1974 َىلُىس 16 ) 1394 جوادي الثاًُح 25  تتارَخ 2.74.498الوزسىم رقن 

الوتعلق تالتٌظُن القضائٍ  (1974 َىلُىس 15 )1394 جوادي الثاًُح 24 تتارَخ 1.74.388توثاتح قاًىى رقن 

 .للوولكح

 هارص  2016 َشغل هذا الوٌصة هٌذ   قاضٍ الدرجح االستثٌائُحعبذ انهطيف عبذ انمنعم   انسيذ :رئيس انمحكمت . 

  

 2015 قاضٍ الدرجح االستثٌائُح َشغل هذا الوٌصة هٌذ فثزاَز انسيذ زين انعببذين انخهيفي  :وكيم انمهك . 

 

  2003 السُد سعُد الفاراتٍ هٌتدب قضائٍ هي الدرجح األولً َشغل هذا الوٌصة هٌذ :رئيس مصهحت كتببت انضبط.   

 

 2006 هٌذ    السُد الطاهز تادٌ  هٌتدب قضائٍ هي الدرجح الثاًُح َشغل هذا الوٌصة:رئيس مصهحت اننيببت انعبمت.  

 

 

  قضاج الدرجح 05  قضاج الدرجح األولً و 04 قضاج الدرجح االستثٌائُح و 07 قاض هىسعُي تُي 27 :عذد قضبة انحكم 

  هعٌُىى توزكش القاضٍ 03 تقسن قضاء األسزج  و 07 قضاج َعولىى تالوحكوح األم و 17 قاض الدرجح الثالثح ، 11الثاًُح و 

 . الوقُن تالثزوج
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 قاض  01 قاض هي الدرجح االستثٌائُح و 01قضاج هىسعُي تُي  06 َثلغ عدد قضاج الٌُاتح العاهح : عذد قضبة  اننيببت انعبمت 

 . قضاج  هي الدرجح الثالثح04هي الدرجح األولً و 

 

   هٌتدتُي قضائُُي  (03) هىظفا هىسعُي تُي 78  َعول توصلحح كتاتح الضثط  :عذد انمىظفين بمصهحت كتببت انضبط

 هحزرا قضائُا         34 هٌتدتا قضائُا هي الدرجح الثالثح و 16 هٌتدتا قضائُا  هي الدرجح الثاًُح و 14هي الدرجح األولً و 

 .  كتاب11و

 هىظفُي توزكش 08 هساعدَي اجتواعُُي،  تاإلضافح إلً 2 تقسن قضاء األسزج توا فُهن 18 هٌهن َعولىى تالوحكوح األم و 60

 .القاضٍ الوقُن تالثزوج 

 

 هٌتدتىى قضائُىى  هي 03 هىظفا هىسعُي تُي 33   َعول توصلحح الٌُاتح العاهح :عذد انمىظفين بمصهحت اننيببت انعبمت 

 هىظفُي 02 َعولىى تقسن قضاء األسزج و 06 كتاب، هٌهن 04 هحزروى و 17 هٌتدتىى هي الدرجح الثالثح و 07الدرجح الثاًُح و 

 .توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج

 

 

  مسبعذوا انقضبء : 

o  السُد  رضىاى هفتاح:نقيب هيئت انمحبمين .  

 

  هحام هتوزى40 هحام رسوٍ و 323  :انعذد اإلجمبني نهمحبمين . 

 

o  السُد  اتزاهُن الصفار:رئيس انمكتب انجهىي نهعذول  . 

 

  هكاتثهن توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج4 هٌهن 30  :انعذد اإلجمبني نهعذول   . 

 

o هكاتثهن توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج2 هٌهن 08  :انعذد اإلجمبني نهنسبخ    . 

 

o  السُد أحود هكاوٌ:ممثم هيئت انمفىضين انقضبئيين .  

 

  20  :انعذد اإلجمبني نهمفىضين انقضبئيين    

 

 


