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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

 قاضٍ الدرجح االستثٌائُح انقبدر نطفي عبذ  انسيذ :رئيس انًحكًت  . 

 

 قاضٍ الدرجح االستثٌائُحانسيذ رشيذ خير :وكيم انًهك  . 

 

  السُد سعُد الفاراتٍ هٌتدب قضائٍ هي الدرجح األولً:رئيس يصهحت كتببت انضبظ . 

 

 السُد الطاهز تادٌ  هٌتدب قضائٍ هي الدرجح الثاًُح:رئيس يصهحت انُيببت انعبيت . 

 

 

  قضاج هي 06  قضاج هي الدرجح األولً و 07  قضاج هي الدرجح االستثٌائُح و  06 قاض هىسعُي تُي28 :عذد قضبة انحكى 

  هعٌُىى توزكش 03 تقسن قضاء األسزج  و 07 قضاج َعولىى تالوحكوح األم و 17 قضاج هي الدرجح الثالثح ، 09الدرجح الثاًُح و 

 . القاضٍ الوقُن تالثزوج
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 02 قاض هي الدرجح االستثٌائُح و 01قضاج هىسعُي تُي  08 َثلغ عدد قضاج الٌُاتح العاهح : عذد قضبة  انُيببت انعبيت 

 . قضاج  هي الدرجح الثالثح05قاضُُي  هي الدرجح األولً و 

 

   هٌتدتُي قضائُُي  (02) هىظفا هىسعُي تُي 85  َعول توصلحح كتاتح الضثط  :عذد انًىظفيٍ بًصهحت كتببت انضبظ

 هحزرا قضائُا          43 هٌتدتا قضائُا هي الدرجح الثالثح و 19 هٌتدتا قضائُا  هي الدرجح الثاًُح و 11هي الدرجح األولً و 

 .  كتاب12و

 هىظفُي توزكش 08 هساعدَي اجتواعُُي،  تاإلضافح إلً 2 تقسن قضاء األسزج توا فُهن 18 هٌهن َعولىى تالوحكوح األم و 65

 .القاضٍ الوقُن تالثزوج 

 

 هٌتدتىى قضائُىى  03 هىظف هىسعُي تُي 33   َعول توصلحح الٌُاتح العاهح :عذد انًىظفيٍ بًصهحت انُيببت انعبيت 

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

 .هىظفُي توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج

 

 

  يسبعذوا انقضبء : 

o  ٍالسُد  الوصطفً دراَكٍ:َقيب هيئت انًحبيي   

 

  ٍهحام هتوزى40 هحام رسوٍ و 323  :انعذد اإلجًبني نهًحبيي . 

 

o  السُد  هصطفً صزَدٌ:رئيس انًكتب انجهىي نهعذول  . 

 

  توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج4  هٌهن  32  :انعذد اإلجًبني نهعذول  . 

 

o توزكش القاضٍ الوقُن تالثزوج2 هٌهن 09  :انعذد اإلجًبني نهُسبخ   . 

 

o  ٍالسُد أحود هكاوٌ:رئيس هيئت انًفىضيٍ انقضبئيي .  

 

  ٍ20  :انعذد اإلجًبني نهًفىضيٍ انقضبئيي    
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  جذول تىضيحي نُشبط انًحكًت  : 

 

 

 

 

 

 

انًسجم خالل انسُت 

 2013انقضبئيت 

انًخهف عٍ انسُت 

 2012انقضبئيت  

يجًىع يب راج خالل 

 2013انسُت انقضبئيت  
 2013انًحكىو سُت 

انًخهف بذوٌ حكى 

 2013سُت 

28820 7044 35864 31861 6102 

 

 

 

 

 

 

انًسجم خالل انسُت 

 2012انقضبئيت 

انًخهف عٍ انسُت 

 2011انقضبئيت  

يجًىع يب راج خالل 

 2012انسُت انقضبئيت  
 2012انًحكىو سُت 

انًخهف بذوٌ حكى سُت 

2012 

33273 8154 41315 34461 6854 


