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 برنامج ولوج المعهد العالي للقضاء

 2020أكتوبر  08يوم 

 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 صباحا 9.00 عالء الدين شالط 1

 صباحا 9.00 بدر العمراني 2

 صباحا 9.00 إيمان الضريف 3

 صباحا 9.00 هشام معمر 4

 صباحا 9.00 مروان المحمي 5

 صباحا 9.00 جواهر بن ادريس 6

 صباحا 9.00 سفيان بنعلوش 7

 صباحا 9.00 ادريس بودالل 8

 صباحا 9.00 أيوب كرام 9

 صباحا 9.00 يسرى بنيخلف 10

 صباحا 9.00 حاتيم وجوضن 11

 صباحا 9.00 محمد القدري 12

 صباحا 9.00 صوفيا  المسعودي 13

 صباحا 9.00 غيثة عجوبي 14

 صباحا 9.00 خديجة الخمليشي 15

 صباحا 9.00 فؤاد زرابي 16

 صباحا 9.00 عزيز الزعيم 17

 صباحا 9.00 محمد راضي 18

 صباحا 9.00 كمال الغازية 19

 صباحا 9.00 عبد الكريم البولماني 20

 صباحا 9.00 ايوب رازق 21

 صباحا 9.00 كريمة  وصاض 22
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 صباحا 9.00 يونس  لبيقي 23

 صباحا 9.00 سعيد المريني 24

 صباحا 9.00 فاطمة الزهراء الفناوي 25

 صباحا 9.00 أوبراهيم ياسين 26

 صباحا 9.00 سارة  الوهابي 27

 صباحا 9.00 زكرياء كرناوي 28

 صباحا 9.00 علي هاشمي 29

 صباحا 9.00 محمد الميمون 30

 صباحا 9.00 محمد السريفي 31

 صباحا 9.00 ايمان بنسيدي 32

 صباحا 9.00 معاذ بعنان 33

 صباحا 9.00 نور الدين معرير 34

 صباحا 9.00 عبد القادر ايت لوحي 35

 صباحا 9.00 علي يوبي إدريسي 36

 صباحا 9.00 مهدي حوتات 37

 صباحا 9.00 محمد العوفي 38

 صباحا 9.00 احمد اوبال 39

 صباحا 9.00 لبنى حميتي 40

 صباحا 9.00 يوسف ايت خوياعمرو 41

 صباحا 9.00 يسين اكبيري علوي 42

 صباحا 9.30 عبدهللا رافعي 43

 صباحا 9.30 سعيد رشدي 44

 صباحا 9.30 سامية الرمالي 45

 صباحا 9.30 أنس شادني 46

 صباحا 9.30 نهيلة الغرار 47
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 صباحا 9.30 صالح الترباوي 48

 صباحا 9.30 فاطمة الزهراء  حاصي 49

 صباحا 9.30 سعيد مبشور 50

 صباحا 9.30 سفيان الزحيش 51

 صباحا 9.30 أيوب البداوي 52

 صباحا 9.30 سكينة الخمليشي 53

 صباحا 9.30 سمير مرحبا 54

 صباحا 9.30 حمزة أيت كاغو 55

 صباحا 9.30 اسماعيل بولقجار 56

 صباحا 9.30 سامي قنوني 57

 صباحا 9.30 سريج بنعمر 58

 صباحا 9.30 حسن جاري 59

 صباحا 9.30 عمر الكبير 60

 صباحا 9.30 حنان المجدوب 61

 صباحا 9.30 المصطفى العماري 62

 صباحا 9.30 عبد الكريم الشعيري 63

 صباحا 9.30 فاطمة امحجان 64

 صباحا 9.30 صفوان زوكاغي 65

 صباحا 9.30 ياسين العمراوي 66

 صباحا 9.30 مريم فروح 67

 صباحا 9.30 سفيان الناصري 68

 صباحا 9.30 جعفر صادق 69

 صباحا 9.30 زينب ثوم بنشقرون 70

 صباحا 9.30 ياسين الرغيوي 71

 صباحا 9.30 عبدهللا أزوض 72
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 صباحا10.00 ياسين جودالي 73

 صباحا10.00 عثمان زروال 74

 صباحا10.00 المهدي  ابوفارس 75

 صباحا10.00 مصطفى العلوي 76

 صباحا10.00 يوسف رابيعي 77

 صباحا10.00 هند الداكر 78

 صباحا10.00 يوسف كحفات 79

 صباحا10.00 عبد هللا المنبه 80

 صباحا10.00 سعيد الزركاني 81

 صباحا10.00 عبدالرحيم العزاوي 82

 صباحا10.00 اصالة امنزول 83

 صباحا10.00 زكرياء صمود 84

 صباحا10.00 الباز عبدالرزاق 85

 صباحا10.00 عماد ازظوظ 86

 صباحا10.00 أكرم حموش 87

 صباحا10.00 عمر العزوزي 88

 صباحا10.00 سلمى كريعي 89

 صباحا10.00 خليل حوشي 90

 صباحا10.00 كمال الوعدي 91

 صباحا10.00 رضوان حاتم 92

 صباحا10.00 يوسف نعيم اإلدريسي 93

 صباحا10.00 رضى الحار 94

 صباحا10.00 مريم عامري 95

 صباحا10.00 مروان الزغاري 96

 صباحا10.00 محمد   البوخاري 97
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 صباحا10.00 فكري بنسالم 98

 صباحا10.00 طارق بنبليل 99

 صباحا10.00 جميلة الياقوتي 100

 صباحا10.00 ياسين بداوي 101

 صباحا10.00 عبداالله شمالل 102

صباحا10.00 فؤاد السوسي 103  

صباحا10.00 المهدي اإلدريسي 104  

صباحا10.00 عبد األحد العرفاوي 105  

صباحا10.00 عبد القادر صديقي 106  

صباحا10.00 عبدهللا رعدة 107  

صباحا10.00 أميمة المريني 108  

صباحا10.00 عزالدين غالمي 109  

صباحا10.00 هاجر اهل الدويرة 110  

صباحا10.00 زكرياء رضوان 111  

صباحا10.00 نبيل االجي 112  

صباحا10.00 نسرين متشوق 113  

صباحا10.00 يوسف بن الشيخ 114  

صباحا10.00 هشام أبراهيمي 115  

صباحا10.00 سلوى الرملي 116  

صباحا10.00 عبد هللا الصالحي 117  

صباحا10.00 طارق الكبير 118  

صباحا10.00 يطو وسديد 119  

صباحا10.00 عبد هللا الرباج 120  

صباحا10.00 عبدالرحيم وفاق 121  

صباحا10.00 محسن ايت علي احمد 122  
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

 زواال 12.00 لبنى جوراني 123

زواال 12.00 سهيل برني 124  

زواال 12.00 يوسف سيار 125  

زواال 12.00 أشرف البراهمي 126  

زواال 12.00 أيوب عقيل 127  

زواال 12.00 إكرام كمال 128  

زواال 12.00 اسماعيل  لصفر 129  

زواال 12.00 لبنى زروالي 130  

زواال 12.00 عبد الغني هي 131  

زواال 12.00 توفيق مستعد 132  

زواال 12.00 سهام المنصوري 133  

زواال 12.00 إسالم وسعدن 134  

زواال 12.00 شرف الدين المرابط 135  

زواال 12.00 رانية الفرجي 136  

زواال 12.00 حمزة اوحاني 137  

زواال 12.00 أيوب بلفقيه 138  

زواال 12.00 ليلى خلوي 139  

زواال 12.00 عبد هللا الوهابي 140  

زواال 12.00 سلمى برعيش 141  

زواال 12.00 اسامة النوينو 142  

زواال 12.00 وداد رجيف 143  

زواال 12.00 محمد كشاد 144  

زواال 12.00 عمر يدير 145  

زواال 12.00 أنس بوغالم 146  

زواال 12.00 سناء قوا 147  
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 الساعة  االسم الكامل الرقم الترتيبي

زواال 12.00 رضوان كروان 148  

زواال 12.00 هشام لحسيني 149  

زواال 12.00 مهدي اعراب 150  

 

 

 


