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التاري    خالمصلحةالمدينةمقر
التدريبالتاري    خالمصلحةالمدينةمقر
التدريب

1HH61289ي سليم
يالمحكمة االبتدائيةالزرهون 

يالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاسف 
كتابة النيابة العامةاسف 

2HH11690يالمحكمة االبتدائيةالفتاح فتيحة
يالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاسف 

كتابة النيابة العامةاسف 

3J534291كتابة النيابة العامةاكاديرالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطاكاديرالمحكمة االبتدائيةنسطاح سكينة

4D897649ي زكرياء كتابة النيابة العامةالخميساتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالخميساتالمحكمة االبتدائيةحبيب 

5AA13191كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةمغالوي المهدي

6AA37898كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةكبير  هاجر

7A693453ي حمزة
كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةالزنان 

8AA42019كتابة النيابة العامةالرباطالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالرباطالمحكمة االبتدائيةعبدهللا بن زيدي مريم

9SH144691ي سعيد
كتابة النيابة العامةالعيونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالعيونالمحكمة االبتدائيةسدان 

10SH146402ي فاطمة الزهراء كتابة النيابة العامةالعيونالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالعيونالمحكمة االبتدائيةالراج 

11S719821كتابة النيابة العامةالناضورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناضورالمحكمة االبتدائيةوعلي وصال

12S792285كتابة النيابة العامةالناضورالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطالناضورالمحكمة االبتدائيةايكو يونس

13I746288ي ماللالمحكمة االبتدائيةتابت محسن
ي ماللالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطبب 

كتابة النيابة العامةبب 

14JT76743كتابة النيابة العامةتارودانتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتارودانتالمحكمة االبتدائيةمرشيد زكرياء

15L610569كتابة النيابة العامةتطوانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتطوانالمحكمة االبتدائيةالعطار حمزة

16GA164251 كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةصفصف فاطمة الزهراء

17AD263971كتابة النيابة العامةتمارةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتمارةالمحكمة االبتدائيةتايب فاطمة الزهراء

18XA77726كتابة النيابة العامةتيفلتالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطتيفلتالمحكمة االبتدائيةبرطيط يوسف
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19Q288749كتابة النيابة العامةخريبكةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطخريبكةالمحكمة االبتدائيةكبور اسماء

20AE100814كتابة النيابة العامةسالالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسالالمحكمة االبتدائيةالحاج إلياس

21ID47324كتابة النيابة العامةسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطسوق السبت اوالد النمةالمحكمة االبتدائيةبوشغيالت رجاء

22JF51441كتابة النيابة العامةطانطانالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبططانطانالمحكمة االبتدائيةبلهوس عبد هللا

23EE592333 كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةبوشمة ياسير

24EE80529كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةقريحيح  بدر

25EE439547كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةرصف زينب

26EE834283كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةالصديق االمير  يحبر

27EE761807كتابة النيابة العامةمراكشالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمراكشالمحكمة االبتدائيةأبو غزوات سهيل

28D790249ي عالء
كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةباخب 

29SH173562كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةبوعالم ايوب

30D902796كتابة النيابة العامةمكناسالمحكمة االبتدائيةكتابة الضبطمكناسالمحكمة االبتدائيةمولود ربيعة
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