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I- اإلدارة المر�ز�ة :  
 

 

 

 

 

    

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س مهندس رئ�س 1

 مهندس رئ�س من الدرجة األولى    
    

 3 3 3 3 مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس دولة 2

 مهندس دولة من الدرجة األولى    
    

 مهندس معمار� رئ�س 3
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
1 1 1 1 

 الدرجة األولى مهندس معمار� رئ�س من مهندس معمار�   
    

 مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    
    

 مهندس معمار� من الدرجة األولى    
    

 3 3 3 3 منتدب قضائي من الدرجة الممتازة منتدب قضائي 4

 منتدب قضائي من الدرجة األولى  متصرف  
    

 منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    
    

    

  الدرجة الثالثةمنتدب قضائي من 

  متصرف من الدرجة الثان�ة

 متصرف من الدرجة الثالثة
    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 5

 محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  
    

 محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    
    

 محرر قضائي من الدرجة الثالثة    
    

    
  الدرجة الرا�عةمحرر قضائي من 

     تقني من الدرجة الثالثة

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 6

 �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  
    

 �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    
    

 �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    
    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

     تقني من الدرجة الثالثةمساعد 
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-II األقال�م والعماالت : 
     

 : انجرة- الفحص - اصیلة -طنجة 1-
    

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 7

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

  
 منتدب قضائي

  

مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         الدرجة األولى مهندس معمار� رئ�س من    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         من الدرجة الثالثة منتدب قضائي    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 8

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 الثالثةتقني من الدرجة 
        

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 9

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 الثالثةمساعد تقني من الدرجة 
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 : الفنیدق-المضی� - تطوان  2-
    

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 10

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى دولةمهندس   

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 11

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 الدرجة الممتازة�اتب الض�� من  �اتب ض�� 12

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : العرائش 3-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 13

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         الدرجة الممتازة مهندس دولة من مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولىمهندس معمار� من     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 14

         قضائي من الدرجة األولى محرر    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 15

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الحس�مة 4-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 16

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
معمار� رئ�س من الدرجة مهندس 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 17

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الثالثةمحرر قضائي من الدرجة     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 18

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  الض�� من الدرجة الرا�عة�اتب 

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : شفشاون  5-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 19

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         األولىمهندس معمار� رئ�س من الدرجة     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الدرجة الثالثةمنتدب قضائي من     

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 20

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 21

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : وزان 6-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات أو األطر اإلطار

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 22

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 23

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 24

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : جرادة-ان�اد-وجدة 7-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 25

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمنتدب قضائي     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 26

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 27

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  الض�� من الدرجة الرا�عة�اتب 

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الناضور 8-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 28

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         األولىمهندس معمار� رئ�س من الدرجة     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الدرجة الثالثةمنتدب قضائي من     

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 29

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 30

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الدر�وش 9-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 1 1 1 1 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 31

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         معمار� من الدرجة األولىمهندس     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 32

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    

       
 

       

       



 11 

 : بر�ان 10-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 33

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 قضائيمنتدب   
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولىمنتدب قضائي من     

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 34

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         قضائي من الدرجة الثالثةمحرر     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 35

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تاور�رت 11-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 36

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 37

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         الممتازة�اتب الض�� من الدرجة 

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : جرسیف 12-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجاتالدرجة أو  اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 38

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         دولة من الدرجة األولى مهندس مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         الممتازةمنتدب قضائي من الدرجة     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 39

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمحرر قضائي     

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 40

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         الض�� من الدرجة الثالثة�اتب     

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : فجیج 13-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 1 1 1 1 الممتازةمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس رئ�س 41

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         رئ�س من الدرجة األولىمهندس معمار�     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 42

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 43

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : �عقوبموال�  - فاس  14-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 44

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         دولة من الدرجة الممتازةمهندس  مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         من الدرجة األولىمهندس معمار�     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 45

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 46

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الحاجب -م�ناس 15-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 47

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى معمار� مهندس   

  
  منتدب قضائي

 متصرف

مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         قضائي من الدرجة الممتازةمنتدب     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

    
  منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

 متصرف من الدرجة الثالثة
        

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 48

         الدرجة األولى محرر قضائي من    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 49

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : افران 16-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 الموظفینممثلو  ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 50

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         قضائي من الدرجة األولىمنتدب     

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 51

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 52

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : صفرو 17-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 53

         رئ�س من الدرجة األولى مهندس مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 54

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 الممتازة�اتب الض�� من الدرجة  �اتب ض�� 55

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : بولمان 18-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجاتالدرجة أو  اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 1 1 1 1 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 56

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         دولة من الدرجة األولى مهندس مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         الممتازةمنتدب قضائي من الدرجة     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 57

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمحرر قضائي     

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 58

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         الض�� من الدرجة الثالثة�اتب     

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تاونات 19-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 الممتازةمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس رئ�س 59

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         رئ�س من الدرجة األولىمهندس معمار�     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 60

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 61

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تازة 20-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 62

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 63

         األولىمحرر قضائي من الدرجة     

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

64 
  �اتب ض��

 مساعد تقني
 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         الض�� من الدرجة الثان�ة�اتب     

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الر�ا� 21-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 65

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

  
 

معمار� رئ�س من الدرجة مهندس 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

 3 3 3 3 منتدب قضائي من الدرجة الممتازة منتدب قضائي 66

         األولى منتدب قضائي من الدرجة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 67

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني   

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         قضائي من الدرجة الثالثةمحرر     

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 68

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         من الدرجة الثالثة�اتب الض��     

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : سال 22-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 69

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         الثان�ةمنتدب قضائي من الدرجة     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 70

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         الدرجة الرا�عةمحرر قضائي من     

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 71

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تمارة-الصخیرات 23-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 72

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة معمار� رئ�سمهندس   

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 الممتازةمحرر قضائي من الدرجة  محرر قضائي 73

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 74

         الدرجة األولى�اتب الض�� من     

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    

 

 

 

 

 

      



 25 

 : القن�طرة 24-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 75

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولى منتدب قضائي من    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 76

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         قضائي من الدرجة الثالثةمحرر     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 77

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الخم�سات 25-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 الممتازةمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس رئ�س 78

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         رئ�س من الدرجة األولىمهندس معمار�     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 79

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 80

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : سید� قاسم 26-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 81

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         الممتازةمهندس دولة من الدرجة  مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 82

         الدرجة األولىمحرر قضائي من     

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 83

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ة�اتب الض��     

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : سید� سل�مان 27-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 84

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
الدرجة  مهندس معمار� رئ�س من

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 85

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 86

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة األولى

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : بني مالل 28-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 87

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         الممتازةمهندس معمار� من الدرجة     

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 قضائي من الدرجة الممتازةمحرر  محرر قضائي 88

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 89

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : أز�الل 29-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 90

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 91

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 92

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         الثان�ة�اتب الض�� من الدرجة     

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الفق�ه بن صالح 30-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 93

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمنتدب قضائي     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 94

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         قضائي من الدرجة الرا�عة محرر    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 95

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : خن�فرة 31-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 96

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة معمار� رئ�سمهندس   

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 الممتازةمحرر قضائي من الدرجة  محرر قضائي 97

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 98

         الدرجة األولى�اتب الض�� من     

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : خر���ة 32-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 99

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولى منتدب قضائي من    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 100

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         قضائي من الدرجة الثالثةمحرر     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 101

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : مدیونة - النواصر –الدار الب�ضاء  33-
    

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 1 1 1 1 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 102

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

  
 

مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

 3 3 3 3 منتدب قضائي من الدرجة الممتازة منتدب قضائي 103

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الدرجة الثالثةمنتدب قضائي من     

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 104

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 الثالثةتقثني من الدرجة 
        

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 105

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 الثالثة مساعد تقني من الدرجة
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 : الدمحم�ة 34-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 106

         األولىمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         الدرجة الممتازةمهندس معمار� من     

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 107

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 108

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الجدیدة 35-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین اإلدارةممثلو 

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 109

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         الدرجة األولىمهندس دولة من  مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 110

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         الثان�ةمحرر قضائي من الدرجة     

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 111

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         الض�� من الدرجة الثالثة�اتب     

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : بنسل�مان 36-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 112

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمنتدب قضائي     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 113

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 114

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة األولى

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : برشید 37-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 115

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة معمار� رئ�سمهندس   

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 الممتازةمحرر قضائي من الدرجة  محرر قضائي 116

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 117

         الدرجة األولى�اتب الض�� من     

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : سطات 38-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 118

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 قضائي منتدب  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولىمنتدب قضائي من     

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 119

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         قضائي من الدرجة الثالثةمحرر     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 120

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : سید� بنور 39-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 الدرجة الممتازةمهندس رئ�س من  مهندس رئ�س 121

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         معمار� رئ�س من الدرجة األولىمهندس     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 122

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 123

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الحوز - مراكش 40-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 124

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         من الدرجة الممتازةمهندس دولة  مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         الدرجة األولىمهندس معمار� من     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 125

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 3 3 3 3 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 126

         الض�� من الدرجة األولى�اتب  مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : ش�شاوة 41-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجاتالدرجة أو  اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 127

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         الدرجة الممتازةمنتدب قضائي من     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 128

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : قلعة السراغنة 42-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس مهندس رئ�س 129

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 130

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         الرا�عةمحرر قضائي من الدرجة     

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 131

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الصو�رة 43-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 132

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         دولة من الدرجة الممتازة مهندس مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         من الدرجة األولىمهندس معمار�     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 133

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 134

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الرحامنة 44-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 135

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
معمار� رئ�س من الدرجة مهندس 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 136

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الثالثةمحرر قضائي من الدرجة     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 137

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         الدرجة الرا�عة�اتب الض�� من     
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 : اسفي 45-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 138

         األولىمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         الدرجة الممتازةمهندس معمار� من     

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 139

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 2 2 2 2 من الدرجة الممتازة�اتب الض��  �اتب ض�� 140

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : الیوسف�ة 46-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 141

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         معمار� من الدرجة األولىمهندس     

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 142

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : الرشید�ة 47-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 143

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         األولىمنتدب قضائي من الدرجة     

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 144

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الدرجة الثالثة محرر قضائي من    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 145

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : ورزازات 48-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 146

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         الدرجة األولىمهندس معمار� رئ�س من     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         من الدرجة الثالثةمنتدب قضائي     

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 147

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 الثالثة تقني من الدرجة
        

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 148

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 الدرجة الثالثةمساعد تقني من 
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 : میدلت 49-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 149

         األولىمهندس رئ�س من الدرجة  مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى متصرف  

         من الدرجة الممتازةمهندس معمار�     

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

    
  منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

 الثان�ةمتصرف من الدرجة 
        

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 150

  
 

         محرر قضائي من الدرجة األولى

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 الض�� من الدرجة الممتازة�اتب  �اتب ض�� 151

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تنغیر 50-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات األطراإلطار أو 

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 152

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         قضائي من الدرجة الممتازةمنتدب     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 153

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 154

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : زاكورة 51-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 رئ�س من الدرجة الممتازةمهندس  مهندس رئ�س 155

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى محرر قضائي  

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         الثان�ةمنتدب قضائي من الدرجة     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

  
 

         محرر قضائي من الدرجة الممتازة

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         الرا�عةمحرر قضائي من الدرجة     

 1 1 1 1 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 156

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : اكادیر اداوتانان 52-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 157

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة رئ�سمهندس معمار�   

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 158

         محرر قضائي من الدرجة األولى تقني  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

    
  محرر قضائي من الدرجة الرا�عة

 تقني من الدرجة الثالثة
        

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 159

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة األولى

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : اشتو�ة ایت �اها- انز�ان ایت ملول 53-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجات الدرجة أو اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 160

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         الدرجة الممتازةمنتدب قضائي من     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 161

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         قضائي من الدرجة الثان�ة محرر    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 162

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تارودانت 54-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 الدرجة الممتازةمهندس رئ�س من  مهندس رئ�س 163

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         معمار� رئ�س من الدرجة األولىمهندس     

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 164

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 165

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : تیزنیت 55-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 166

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         الدرجة الممتازةمهندس دولة من  مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         األولى مهندس معمار� من الدرجة    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 167

         قضائي من الدرجة األولىمحرر     

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 168

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة األولى

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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 : طاطا 56-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 1 1 1 1 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 169

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
من الدرجة مهندس معمار� رئ�س 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 1 1 1 1 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 170

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         الثالثةمحرر قضائي من الدرجة     

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         الرا�عة�اتب الض�� من الدرجة     
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 :سید� افني-الزاك اسا-�لم�م 57-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 171

         رئ�س من الدرجة األولىمهندس  مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 172

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 الممتازة�اتب الض�� من الدرجة  �اتب ض�� 173

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    

 

 

 

 

 

 

      



 59 

 : طانطان 58-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجاتالدرجة أو  اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 174

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         الدرجة الممتازةمنتدب قضائي من     

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 175

         محرر قضائي من الدرجة األولى �اتب ض��  

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

  
 

         �اتب الض�� من الدرجة الممتازة

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       



 60 

 : بوجدور -طرفا�ة -العیون  59-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 3 3 3 3 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 176

         مهندس رئ�س من الدرجة األولى مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         من الدرجة الثان�ةمنتدب قضائي     

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 3 3 3 3 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 177

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 2 2 2 2 �اتب الض�� من الدرجة الممتازة �اتب ض�� 178

         �اتب الض�� من الدرجة األولى مساعد تقني  

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

    
  �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة

 مساعد تقني من الدرجة الثالثة
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 : السمارة 60-
     

اللجنة 

 رقم
 الدرجة أو الدرجات اإلطار أو األطر

 ممثلو الموظفین ممثلو اإلدارة

 النواب الرسمیون  النواب الرسمیون 

 2 2 2 2 مهندس رئ�س من الدرجة الممتازة مهندس رئ�س 179

         رئ�س من الدرجة األولىمهندس  مهندس دولة  

         مهندس دولة من الدرجة الممتازة مهندس معمار� رئ�س  

         مهندس دولة من الدرجة األولى مهندس معمار�   

 منتدب قضائي  
مهندس معمار� رئ�س من الدرجة 

 الممتازة
        

         مهندس معمار� رئ�س من الدرجة األولى    

         مهندس معمار� من الدرجة الممتازة    

         مهندس معمار� من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الممتازة    

         منتدب قضائي من الدرجة األولى    

         منتدب قضائي من الدرجة الثان�ة    

         منتدب قضائي من الدرجة الثالثة    

 2 2 2 2 محرر قضائي من الدرجة الممتازة محرر قضائي 180

         محرر قضائي من الدرجة األولى    

         محرر قضائي من الدرجة الثان�ة    

         محرر قضائي من الدرجة الثالثة    

         محرر قضائي من الدرجة الرا�عة    

 1 1 1 1 الممتازة�اتب الض�� من الدرجة  �اتب ض�� 181

         �اتب الض�� من الدرجة األولى    

         �اتب الض�� من الدرجة الثان�ة    

         �اتب الض�� من الدرجة الثالثة    

         �اتب الض�� من الدرجة الرا�عة    
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