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1Ka56018كتابة النيابة العامةاصيلةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاصيلةالمحكمة االبتدائيةبورصاين نورة

2L480527ي أنس
كتابة النيابة العامةاصيلةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاصيلةالمحكمة االبتدائيةادحيمن 

3KA39922ي أزهار
كتابة الضبطاصيلةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاصيلةالمحكمة االبتدائيةاليمان 

4JY24747كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةادبودادن محمد

5JZ4943ي هربال
 
كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةالواف

6RB3078كتابة النيابة العامةالحسيمةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالحسيمةالمحكمة االبتدائيةالدرقاوي أحمد

7R356519يك امحمد كتابة النيابة العامةالحسيمةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالحسيمةالمحكمة االبتدائيةبن  

8R272154كتابة الضبطالحسيمةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالحسيمةالمحكمة االبتدائيةاشحشاح محمد

9X344613كتابة النيابة العامةالخميساتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالخميساتالمحكمة االبتدائيةالمنصوري فوزية

10PA144411كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةغالي عبد السالم

11TK20901كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةبن العود محمد

12TA86010كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالنقري حسناء

13V241459كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةعطي نرسين

14AA80097ي ليىل كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةلعرين 

15A390257كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالقبىلي شيماء
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16FA76365كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةعرباوي أمينة

17ad296509ي صالح الدين كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالروتان 

18X398083كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةغازي ابراهيم

19AE143428كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالبقاقلة محمد

20AA59504ي أيوب
كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةفض 

21ZG144223كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةحيحي محمد

22AA44916كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالكوصي أيوب

23DA80373ي عبد الرحمان
كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةميمون 

24AE96463كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةحميدي العلمي

25U188304كتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةالحيان عىلي

26UB92265ي يوسف
كتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةبوكن 

27UA106641كتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةعلوي يونس

28LB173932كتابة الضبطالعرائشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالعرائشالمحكمة االبتدائيةاألكحل وفاء

29LA136399كتابة الضبطالعرائشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالعرائشالمحكمة االبتدائيةحسناوي كريمة

30Lb185804ي محمد
كتابة النيابة العامةالقرص الكبنرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقرص الكبنرالمحكمة االبتدائيةالبوحسين 
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31N360056كتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةالبوهالي نادية

32G690106كتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةلشكر رضوان

33SX6589ي محمد
كتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةلحيان 

34s717680كتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةالمجيدي زينب

35s749791كتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةالبوشيشاوي سارة

36S699113ي إلياس
كتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةالبوجداين 

37FL78920كتابة النيابة العامةبركانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبركانالمحكمة االبتدائيةمابروكي عبدالصمد

38I717317ي ماللالمحكمة االبتدائيةبهجة رضوان
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبن 

كتابة الضبطبن 

39R333653 ي محمد أمير
كتابة النيابة العامةتارجيستالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتارجيستالمحكمة االبتدائيةالبنوص 

40q311835ودي محسن كتابة النيابة العامةتازةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتازةالمحكمة االبتدائيةالن 

41Z577097 كتابة النيابة العامةتازةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتازةالمحكمة االبتدائيةالسكاك باليمير

42Z545531كتابة الضبطتازةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتازةالمحكمة االبتدائيةمزيوقا عثمان

43Z542470كتابة الضبطتازةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتازةالمحكمة االبتدائيةاحميطوش عثمان

44c701946كتابة النيابة العامةتاوناتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتاوناتالمحكمة االبتدائيةالبكوري عمر

45ZT26702كتابة الضبطتاوناتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتاوناتالمحكمة االبتدائيةالحاليسي نجاة
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46L617384كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةعبدون ندى

47L496444كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةابن عبد الكريم عدنان

48L391399كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةياسير  نبيل

49L588651كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةبخات عصام

50L610614كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةلوليدي عماد

51RC748كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالشعرة حذيفة

52LA165622كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةمرون حمزة

53GM146948كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالحميدي حمزة

54LG40986ي محمد
كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالرحون 

55L506221كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةبوصف يونس

56L522146ي المفضلة
 

كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالتاغ

57lc178251كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةفركالي حفصاء

58L503521ي هدى كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالحرص 

59GM182332كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةبن احساين ايمان

60LE18141كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةبوصف سهيلة
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61L508836كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالمزديوي سفيان

62L540510ي عبداللطيف
كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالكورن 

63KB149357ي وسيم
كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالمامون 

64L589617ي حمزة كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالوهان 

65L472155كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةالعساوي جمال

66L508246كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةاألندلوسي إلياس

67L603891 كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةبوخزار محمد ياسير

68LC309185كتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةعياد هاجر

69A442007كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةالدكالي عبنر

70AD282062ي سعيد
كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةمحسن 

71TA137971كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةزلماط ابراهيم

72AD247024 كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةأتيكي ياسير

73AD51990كتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةشهود عىلي

74AD169588كتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةالحيمر جمال

75XA107546كتابة النيابة العامةتيفلتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتيفلتالمحكمة االبتدائيةبجة كوثر
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76ZG130544كتابة النيابة العامةجرسيفالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطجرسيفالمحكمة االبتدائيةبوتجالبت محمد

77ZG111458ي عبد اللطيف كتابة الضبطجرسيفالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةجرسيفالمحكمة االبتدائيةالمحجون 

78QA155370كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةحديدو جواد

79W406131ي عبدالعاطي
كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةالعيس 

80W290168كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةروان مينة

81AB704780كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالوحيدي زينب

82AE183999كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالدرويش انتصار

83AE139884كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالزديهري سكينة

84G632946كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةشتيوي عزالدين

85AE140201كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالسالمي يوسف

86AE87135ي عزالدين كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالكبنر

87GA178951كتابة الضبطسيدي سليمانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسيدي سليمانالمحكمة االبتدائيةالمحسوك فاطمة

88GK42964ي رشيد كتابة الضبطسيدي قاسمالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسيدي قاسمالمحكمة االبتدائيةالحجون 

89LC295688كتابة النيابة العامةشفشاونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطشفشاونالمحكمة االبتدائيةبونوارة أسماء

90Z342807كتابة الضبطصفروالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةصفروالمحكمة االبتدائيةالغالي خليصة
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91AA60357كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةواكريم هشام

92ZT89099كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالبكوري ابراهيم

93k483549ي أحمد كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالزهنر

94k416384كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةلوكو محمد

95KB168176 كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةاعليلوش ياسير

96LB176945كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالشمسي حمزة

97K493216كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةزقان سكينة

98K560216كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةيحيا وداد

99KB156472كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةأذورو نادية

100LA152950كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةالشنتوف ايمان

101GB114483كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةهبولة حنان

102L536106كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةالفتاحي سفيان

103LC250507كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةأعبوث رضا

104K513239كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةالطاهري حسام الدين

105K535376ي عادل
كتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةالغومرن 

2021 يوليوز 02 يونيو إل 07من  2021 يونيو 04 ماي إل 10من 

7/10







من
الدرجة
الثالثة:
االطار ي
 
منتدب
قضائ


التخصص:
يعة (شطر
الشمال)العلوم
القانونية
أو
الشر

التاري    خالمصلحةالمدينةالمحكمةالتاري    خالمصلحةالمدينةالمحكمة

2021 يوليوز 02 يونيو إل 07من  2021 يونيو 04 ماي إل 10من 

ة
األوىل ة
الثانيةالفتر الفتر
ي تيب  االسم
الكاملب
ت
والرقم
التر

106ZT98926كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالمرنيسي محمد

107CD542734ي نوال
كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالمسان 

108ZT106240كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةبلحسن رشيد

109C925780كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالسعيدي أحمد

110CD254257كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةحامدو عبد اإلاله

111Zt221062كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةأكيدار حميد

112cd553406كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالعمالي بدر الدين

113R141487كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةعلمي محسن

114CD204569كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةحسناوي حميد

115CD558510كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةمبرس  سفيان

116Zt111542كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالعكشيوي محمد

117zt176507كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالعطار مننر

118ZT201429كتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةالخطيب خالد

119Y392908كتابة الضبطقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةحمدون محمد

120D903068 كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةبوغرار رص
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121DA86503ي محمد
كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةزيان 

122CD548757كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةالصالحي خالد

123D772807كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةلحرير غزالن

124D925586كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةبن الشيخ خديجة

125VM6427كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةالخدير محمد

126Uc138466ي محمد كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةطالن 

127D921877كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةبوبكري يوسف

128IB238230ي ايوب
كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةارص 

129D832343كتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةاألزهاري إلياس

130CB224567كتابة النيابة العامةميسورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطميسورالمحكمة االبتدائيةخشيشير  كريم

131FC52075كتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةفتحي عصام

132F571526ي سليمان كتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةراكن 

133F596987 كتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةكرماوي محمد أمير

134F566101كتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةبلوري    غ محمد

135GM77060ي مننر
كتابة النيابة العامةوزانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوزانالمحكمة االبتدائيةعشاس 
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136GM144251كتابة النيابة العامةوزانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوزانالمحكمة االبتدائيةنظام سفيان

137GM83673كتابة الضبطوزانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوزانالمحكمة االبتدائيةشاوي فدوة

138GM145514ي عبد الخالق كتابة الضبطوزانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوزانالمحكمة االبتدائيةالحجوح 
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