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1IC68465كتابة النيابة العامةازياللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطازياللالمحكمة االبتدائيةاغير مروان

2JB486149ي كريمة كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةناصير

3J508576ي شيماء
 
كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةالروق

4PA218920كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةبوتزكزاوين مبارك

5JZ3876كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةمرزوك سيدمو

6JC356107كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةابها احمد

7JZ4359كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةاالبرص سيداحمد

8M516176ي فطومة كتابة النيابة العامةالجديدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالجديدةالمحكمة االبتدائيةطالب 

9R353906ي فاتن كتابة النيابة العامةالحسيمةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالحسيمةالمحكمة االبتدائيةناج 

10BE761680كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية االجتماعيةالمنصوري لحسن

11BB67063ة نادية كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةالغبير

12BB149936كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةمعطالوي بهيجة

13JT36719كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةأيت سي بال الحسن

14BK289716كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةاجدية خصال

15T248743كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةاإلدريسي هند

16BJ426177ي محمد
كتابة النيابة العامةالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية الزجريةكتابة الضبطالدارالبيضاءالمحكمة االبتدائية المدنيةالقريس 

17AE226877كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةبوزكروي فاطمة الزهراء

18AA69867ي محمد فيصل كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةحجوج 

19U192655كتابة النيابة العامةالرشيديةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرشيديةالمحكمة االبتدائيةالحسناوي  ابراهيم
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20LA89724كتابة النيابة العامةالعرائشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالعرائشالمحكمة االبتدائيةالقنفود عبدالمغيث

21LA163011كتابة النيابة العامةالعرائشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالعرائشالمحكمة االبتدائيةاغريب نورالدين

22LB82136كتابة النيابة العامةالقرص الكبيرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقرص الكبيرالمحكمة االبتدائيةالرصوخ سناء

23LB187572كتابة النيابة العامةالقرص الكبيرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقرص الكبيرالمحكمة االبتدائيةاالحمدي عزيز

24G680451ن فاطمة الزهراء كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةاسليطير

25GN140263كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةابن ابراهيم إيناس

26G644616كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةازاقافن سكينة

27G703222كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةالرحاىلي عمر

28G612880كتابة النيابة العامةالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالقنيطرةالمحكمة االبتدائيةالزهراوي بدر الدين

29S529404ي زهير
كتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةالبوعزاب 

30S684426ن كتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةأنديش ياسير

31S762163كتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةبودروز عصام

32SX4511كتابة النيابة العامةالناظورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناظورالمحكمة االبتدائيةبوزيدي عبد الحميد

33HA186851كتابة النيابة العامةاليوسفيةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاليوسفيةالمحكمة االبتدائيةالفاسي حليمة

34JB491348كتابة النيابة العامةانزكانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطانزكانالمحكمة االبتدائيةاحيمد المهدي

35WA238511كتابة النيابة العامةبرشيدالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبرشيدالمحكمة االبتدائيةالمودن صباح

36ID81854ي منار
ي ماللالمحكمة االبتدائيةبلغاس 

ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبنن
كتابة النيابة العامةبنن

37I699182ي ماللالمحكمة االبتدائيةزاكير وفاء
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبنن

كتابة النيابة العامةبنن

38I630042ي ماللالمحكمة االبتدائيةالغزاىلي حمزة
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبنن

كتابة النيابة العامةبنن
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39I721406ي ماللالمحكمة االبتدائيةامزيل انس
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبنن

كتابة النيابة العامةبنن

40Z378441كتابة النيابة العامةتازةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتازةالمحكمة االبتدائيةتيتح فاطمة

41CB237755كتابة النيابة العامةتاوناتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتاوناتالمحكمة االبتدائيةصابر الياس

42L591661كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالحراق فاطمة

43L499859ة كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةمشطاط يسير

44L603945كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالبقاىلي الياس

45L580663كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةمجاهد جابر

46L574590ي عبدهللا كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالخطاب 

47AD88640ي يامنة
كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةحسنن

48PA82223كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةهيالىلي عزيزة

49RB9133كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةمميذ إسماعيل

50PA224952ن ي ياسير
كتابة النيابة العامةتنغيرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتنغيرالمحكمة االبتدائيةاحسينن

51Q272914ن كتابة النيابة العامةخريبكةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطخريبكةالمحكمة االبتدائيةالعبودي ياسير

52W405213كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةلزرق سارة

53Y456641كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةكريم المصطفن

54W404826كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةنوح فتح هللا

55WB180523كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةالكبوس معاد

56W349199كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةلمنور نبيل

57W373330كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةبنعزيز عمر
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58W425245كتابة النيابة العامةسطاتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسطاتالمحكمة االبتدائيةمزواري زکرياء

59AE72997كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةفرنان رجاء

60AE163689كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةكوراري الهام

61R336188ي مريم
ن

كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالدغوغ

62ID90788كتابة النيابة العامةسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةصابر وفاء

63LC314709كتابة النيابة العامةشفشاونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطشفشاونالمحكمة االبتدائيةاوالد عبد الخالق اخالص

64LC284509وق كتابة النيابة العامةشفشاونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطشفشاونالمحكمة االبتدائيةعمور ش 

65CD403707ي لحسن
كتابة النيابة العامةصفروالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطصفروالمحكمة االبتدائيةسليمابن

66LB169600ي ليىل كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالقدمير

67LC282238ي منار
ن
كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالحالق

68L505458كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالبقاىلي عبد الرحيم

69KB127602كتابة النيابة العامةطنجةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططنجةالمحكمة االبتدائيةالسباغي عماد

70CD136251ي هدى
كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالبياضن

71CD179789كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةاشقيقار إيمان

72CD652721كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةمزيان سارة

73CD587852كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالرطىلي سناء

74CD427094كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالفيالىلي العمري سارة

75CD511754ي عبد الرحمان
كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةأبومهدي حسنن

76CD393522كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالجوادري جواد
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77CD513411ن كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةخرامز ياسير

78ZT220294كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةحماموس فؤاد

79CD653097كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةعطيطو ايمن

80BJ166158كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةابسيس نبيل

81CD263657كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالحمزاوي نضال

82CD371988كتابة النيابة العامةفاسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطفاسالمحكمة االبتدائيةالصديق  نورالدين

83JA153524كتابة النيابة العامةكلميمالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطكلميمالمحكمة االبتدائيةصداق بوبكر

84EE634710كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةبودينة أميمة

85EE54663ن كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةكروش محمد أمير

86EE480834ي عدنان
كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةعادب 

87EE793529كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةأيت الخياط أيوب

88EE776888 كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةأيت دحان بدر

89EE563132كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةأوبريك سعيد

90P316023كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةبلحو الياس

91D825516كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةبنهيدي  أميمة

92D854514كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةمسعودي يرسا

93DN18853ي إبراهيم كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةأبريج 

94VA113129ي معاذ
ن
كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةالحناق

95UC149839ي عىلي
 
ق كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةالرس 
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من
الدرجة
الثالثة:
االطار ي
 
منتدب
قضائ

ية:
التخصص العلوم
االقتصادية
أو
التدبير

التاري    خالمصلحةالمدينةالمحكمةالتاري    خالمصلحةالمدينةالمحكمة
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ي تيب  االسم
الكاملب
ت
والرقم
الير
ة
األوىل ة
الثانيةالفير الفير

96D777193كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةوخويا نورالدين

97V181690كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةباداس عبدهللا

98F540394ي كوثر
ن
كتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةحناق

99F444320كتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةصباجي سهيلة

100F585280كتابة النيابة العامةوجدةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطوجدةالمحكمة االبتدائيةبنعطية نرصالدين
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