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1EA164215كتابة النيابة العامةابن جريرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطابن جريرالمحكمة االبتدائيةالفاريسي المهدي

2SL5803ي محمد
كتابة الضبطابن جريرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةابن جريرالمحكمة االبتدائيةالحافظ 

3Qb21042ي الجعدالمحكمة االبتدائيةشكوري مريم ي الجعدالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاب  كتابة النيابة العامةاب 

4EE446862ي هند يالمحكمة االبتدائيةالراج 
يالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاسف 

كتابة النيابة العامةاسف 

5HH3001يالمحكمة االبتدائيةالعروك عبدالهادي
يالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاسف 

كتابة النيابة العامةاسف 

6HH54476يالمحكمة االبتدائيةالكراعي علي
يالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاسف 

كتابة الضبطاسف 

7JT77594كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةالحيار فاطمة الزهراء

8PB123150كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةاليوريزي فاطمة الزهراء

9JE263773كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةابظار عبد الرحمان

10JA163596كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةاهروان عبد العزيز

11J442148ي اكرم كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةشاريج 

12A714918كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافأبراغ عبد الحكيم

13JY11291كتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةولدبلعيد الحسن

14JD66928كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافرضوان مبارك

15JK32478كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافاعبار سعيد

16J497312كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافترغروم طارق

17j508582كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافالريطب يوسف

18JB468036كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافايت المودن أحمد

19JK12101كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافايت با داود

20J524221كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافالمامون حسن

21JH27098كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافوغاض جمع

22BH387782كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافزكار محمد

23pa204586كتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافكتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافحسنوي اسماعيل

24J535038كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافعلوان شفيق

25JA160442كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافبلكجر نور الدين
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26IE22549كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافحروش حسن

27JK29372كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافأصغير محمد

28PA140804 كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافبحامو مصطف

29PB300821كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافحفيظ هشام

30jk24712كتابة الضبطاكاديرمحكمة االستئنافكتابة النيابة العامةاكاديرمحكمة االستئنافأوتج حسن

31M541936كتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةطايق فاطمة

32BJ333839كتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةجمال الدين حمادة

33M520408كتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةالحالوي نورالدين

34M601221كتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةناغم عبدهللا

35ma50884كتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةالدازي عبد االله

36N417833كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية االجتماعيةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةابويه لطيفة

37MC260827كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية االجتماعيةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةخالد هشام

38Pb238839كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةالسباعي عبد الرحيم

39bj386065كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةزكراوي عبدهللا

40BB123494كتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةعبد النباوي سفيان

41bk600928كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالعبدالوي نرسين

42Bk323775كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالعرسي عائشة

43bk640133كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالبحياوي جميلة

44bh463894كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةعوداوي سارة

45WA205678كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالفاضل نوال

46BK651983كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالبوجعدية زهير

47JE293017كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةفتاح سعيد

48BH389973كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةرغوي مراد

49BE893343ي أحمد
كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةسكوب 

50T279325كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةسكوكي يحير
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51pb197805كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةايت النجار عثمان

52Bk295085كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةاعبيدال خديجة

53JA173407كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةموشان ابراهيم الخليل

54UD5552ي رضوان كتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةشطي 

55UD2650كتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةاجهبلي يوسف

56SH113106كتابة النيابة العامةالعيونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالعيونالمحكمة االبتدائيةدرويش عبدهللا

57IB226587كتابة النيابة العامةالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةبراد محمد

58Ib218515 كتابة النيابة العامةالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةسلىم أمير

59IB233793كتابة الضبطالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةحجاوي يوسف

60Ib217287كتابة الضبطالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةالفقيه بن صالحالمحكمة االبتدائيةالهاشىمي محمد

61G686512كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةالطالع أنس

62JB489601كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةأبوري إبراهيم

63JH22989كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةأوحشوش عبد الرحمن

64JB482308كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةبولشكور رشيد

65JM45206كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةبن الطالب عبد الرحمان

66JM30508كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةالمفتاح الصديق

67jm54031كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةاشكاجاي رشيد

68JA167860كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةبرغاز محمد

69JH18272كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةمنتاك سعيد

70N359602ي حليمة كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةانبير

71JH43933كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةالسعيدي فايزة

72JZ6972 كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةبيكاس الحسير

73JB383412 كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةأيت اوحبيب الحسير

74JB486402كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكميلي قاسم

75J519356كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةانوض ابراهيم
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76JB496322كتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةالحاين جمال

77WA222281كتابة النيابة العامةبرشيدالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبرشيدالمحكمة االبتدائيةالفاضلي حمزة

78WA151660كتابة الضبطبرشيدالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبرشيدالمحكمة االبتدائيةعزوز سناء

79QA131228ي احمد كتابة الضبطبرشيدالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبرشيدالمحكمة االبتدائيةلقصيي 

80IC131878ي ماللالمحكمة االبتدائيةالمغاري رشيدة
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبي 

كتابة الضبطبي 

81I719506ي مروان
 
ي ماللالمحكمة االبتدائيةالقرف

ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبي 
كتابة الضبطبي 

82IE19051ي ماللالمحكمة االبتدائيةالزاهري ابراهيم
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبي 

كتابة الضبطبي 

83Id56342ي ماللالمحكمة االبتدائيةالغالىمي اسماعيل
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةبي 

كتابة الضبطبي 

84JT63662كتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةبعرار ايناس

85JC548062كتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةأزوكاغ فاطمة الزهراء

86JT52564كتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةبن حمو الحبيب

87JT51810كتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةاوموس عبد الحميد

88JC574095كتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةالخي   عصام

89Jt74188كتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةايت موليد سفيان

90PA153640كتابة الضبطتنغيرالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةتنغيرالمحكمة االبتدائيةبن احمد محمد

91JB465161نيتالمحكمة االبتدائيةخبجان مريم نيتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتير  كتابة النيابة العامةتير 

92V309788كتابة النيابة العامةخنيفرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطخنيفرةالمحكمة االبتدائيةعرباوي حنان

93MC212054كتابة النيابة العامةسدي بنورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسدي بنورالمحكمة االبتدائيةلقويد معاذ

94QB28147كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةالهاشىمي امال

95W423802كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةزوانات مديحة

96Wb156152كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةبنسالم فؤاد

97Wb155907كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةحايلي نورالدين

98WA218142كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةرشادي صالح الدين

99W298626كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةتويرسي محمد

100W393802 كتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةبخثة ياسير
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101ID76234كتابة الضبطسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةالنارصي يونس

102I525060ي عادل
كتابة الضبطسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةاحسايي 

103JF50592كتابة النيابة العامةطنطانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنطانالمحكمة االبتدائيةأوفقير فاطمة

104Y436660كتابة النيابة العامةقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةالعرسي مريم

105Y360922كتابة النيابة العامةقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطقلعة رساغنةالمحكمة االبتدائيةلمشندك حسن

106JD71945كتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةعامري ابوبكر

107Jz2171كتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةعبيدي محمد

108JZ555كتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةعبيد عثمان

109JA127794كتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةبض  لطيفة

110ja78116كتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةاكدر عائشة

111JA167663كتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةالفيدي جواد

112EE607759كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةبوعالم سارة

113EE348512كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةبوقري ربيعة

114EE662013كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةالطلجي مينة

115EE803170ي القعدود سكينة ايي 
كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةالرسر

116EE715239كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةفارس مريم

117ID93124كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةهديج شيماء

118PA224890 ي الحسير
كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةزرهوب 

119ja129183ي محمد كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةالبهج 

120EE466176ي محمد كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةالشعيي 

121Y445913اف كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةلقصير رسر

122PB223480كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةوزين عبد السالم

123y448477كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةفنتاس زهير

124Y444659كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةالماجي طارق

125PB198468 كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةوشيخ الحسير
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126PB243184كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةالمغريظي يوسف

127N410658كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةابو الفضل الركراكي

128EC48779فاوي أيوب كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةالرسر

129IE16027ي يوسف كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةشطي 

130ee586980كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةلصفر زكرياء

131IE41255كتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةاسوالغ عمر

132QA153546ة جهاد كتابة النيابة العامةوادي زمالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوادي زمالمحكمة االبتدائيةهي 

133QA173021كتابة الضبطوادي زمالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةوادي زمالمحكمة االبتدائيةنارصي خديجة

134P248217كتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةالمنصوري حليمة

135p327913ي زكرياء
كتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةالبلغيي 

136BL117138كتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةبوحسير  عبد العزيز

137P332521كتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةأحكوك سفيان

138P313705 كتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةشاكير ياسير

139P310437 ي الحسير
 
كتابة الضبطورزازاتالمحكمة االبتدائيةكتابة النيابة العامةورزازاتالمحكمة االبتدائيةزروف
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