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 مركز التكوين االسم الشخصي االسم العائلي
 الرقم

 1 بأكادير االستئناف محكمة غزالن الكرني

 رشيد أسبيو
 بأكادير االستئناف محكمة

2 

 ليلى ابريكم
 بأكادير االستئناف محكمة

3 

 نادية بن كروم
 بأكادير االستئناف محكمة

4 

 مستغفر يوسف
 بأكادير االستئناف محكمة

5 

 سناء  بوحاميدي
 بأكادير االستئناف محكمة

6 

 ياسين هران
 بأكادير االستئناف محكمة

7 

 فتيحة الغرابي
 بأكادير االستئناف محكمة

8 

 العربي بايت
 بأكادير االستئناف محكمة

9 

 حليمة العوينا
 بأكادير االستئناف محكمة

10 

 علي واشعلكا
 بأكادير االستئناف محكمة

11 

 بوشرى ابك
 بأكادير االستئناف محكمة

12 

 ليلى عبد الواسع
 بأكادير االستئناف محكمة

13 

 عواطف منير
 بأكادير االستئناف محكمة

14 

 رشيد جديري
 بأكادير االستئناف محكمة

15 

 عمار بركاوي
 بأكادير االستئناف محكمة

16 

 رضوان داود
 بأكادير االستئناف محكمة

17 

 علي بن عبد هللا
 بأكادير االستئناف محكمة

18 

 عائشه بلحسين
 بأكادير االستئناف محكمة

19 
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 محمد أبعقيل
 بأكادير االستئناف محكمة

20 

 عمر حموش
 بأكادير االستئناف محكمة

21 

 فاطمة  السليماني
 بأكادير االستئناف محكمة

22 

 فاطمة عليات
 بأكادير االستئناف محكمة

23 

 محمد  محة
 بأكادير االستئناف محكمة

24 

 ربيعة بودعكات
 بأكادير االستئناف محكمة

25 

 سعاد فايز
 بأكادير االستئناف محكمة

26 

 لطيفة ندابراهيم
 بأكادير االستئناف محكمة

27 

 محمد محاين
 بأكادير االستئناف محكمة

28 

 عبدالرزاق إملوان 
 بأكادير االستئناف محكمة

29 

 لمية الدروي
 بأكادير االستئناف محكمة

30 

 حياة بشر
 بأكادير االستئناف محكمة

31 

 رشيد بوهدي
 بأكادير االستئناف محكمة

32 

 عطوش نورة
 بأكادير االستئناف محكمة

33 

 محمد برماوي 
 بأكادير االستئناف محكمة

34 

 محجوبة الزهير
 بأكادير االستئناف محكمة

35 

 محمد االمام  العزاوي 
 بأكادير االستئناف محكمة

36 

 ايوب محفوضي
 بأكادير االستئناف محكمة

37 

 فريد رزقي 
 بأكادير االستئناف محكمة

38 

 سعيد الوادراسي
 بأكادير االستئناف محكمة

39 

 رشيدة مجتهد
 بأكادير االستئناف محكمة

40 



 

   
 

3 
 

 عبد الحق باحمو 
 بأكادير االستئناف محكمة

41 

 لبنى حميتي
 بأكادير االستئناف محكمة

42 

 حياة الشريف
 بأكادير االستئناف محكمة

43 

 سناء الحاوزي
 بأكادير االستئناف محكمة

44 

 زهرة الطيفوري
 بأكادير االستئناف محكمة

45 

 جوهر بن عيسى
 بأكادير االستئناف محكمة

46 

 تورية أيت اوسمالل
 بأكادير االستئناف محكمة

47 

 محمد فرحان
 بأكادير االستئناف محكمة

48 

 محمد كنيش
 بأكادير االستئناف محكمة

49 

 حنان ايت الشرقي
 بأكادير االستئناف محكمة

50 

 نزهة صديق
 بأكادير االستئناف محكمة

51 

 غيثة بوخبزة
 بأكادير االستئناف محكمة

52 

 عائشة بن حساين
 بأكادير االستئناف محكمة

53 

 سداعمر حميميد
 بأكادير االستئناف محكمة

54 

 عبدالعزيز ألحاج
 بأكادير االستئناف محكمة

55 

 إبراهيم أغجلي
 بأكادير االستئناف محكمة

56 

 محمد اركاز 
 بأكادير االستئناف محكمة

57 

 جمال بودهاير
 بأكادير االستئناف محكمة

58 

 حياة األسوي
 بأكادير االستئناف محكمة

59 

 محمد الفالحي
 بأكادير االستئناف محكمة

60 

 رضوان العابدي
 بأكادير االستئناف محكمة

61 
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 زكرياء  الوناس
 بأكادير االستئناف محكمة

62 

 سعيد درقاوي
 بأكادير االستئناف محكمة

63 

 كلثومة االشكر
 بأكادير االستئناف محكمة

64 

 الهاشم المسعودي
 بأكادير االستئناف محكمة

65 

 حسناء ايت الداوقي
 بأكادير االستئناف محكمة

66 

 عفيفة تيخوش
 بأكادير االستئناف محكمة

67 

 عبد الصمد اد سعيد
 بأكادير االستئناف محكمة

68 

 محمد اعراب
 بأكادير االستئناف محكمة

69 

 مريم فلوس
 بأكادير االستئناف محكمة

70 

 حمزة ادوطفرت
 بأكادير االستئناف محكمة

71 

 زهرة امايس
 بأكادير االستئناف محكمة

72 

 عادل ايت كروم
 بأكادير االستئناف محكمة

73 

 مريم اوحموش
 بأكادير االستئناف محكمة

74 

 رشيد بوالعالم
 بأكادير االستئناف محكمة

75 

 حسن شينة
 بأكادير االستئناف محكمة

76 

 غزالن   الفضيلي
 بأكادير االستئناف محكمة

77 

 اسماعيل  الفالح 
 بأكادير االستئناف محكمة

78 

 أم السعد كريطى 
 بأكادير االستئناف محكمة

79 

 النعمة ماء العينين
 بأكادير االستئناف محكمة

80 

 محمد افكو ماء العينين
 بأكادير االستئناف محكمة

81 

 الحسين طيفور
 بأكادير االستئناف محكمة

82 
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 خديجة بناجي
 بأكادير االستئناف محكمة

83 

 مبارك العماري
 بأكادير االستئناف محكمة

84 

 سناء موقات
 بأكادير االستئناف محكمة

85 

 نعيمة شنتوف
 بأكادير االستئناف محكمة

86 

 ادريس الشنقوي
 بأكادير االستئناف محكمة

87 

 فاطمة رحال
 بأكادير االستئناف محكمة

88 

 الحسن احوضيك
 بأكادير االستئناف محكمة

89 

 السعدية بنمحمد
 بأكادير االستئناف محكمة

90 

 فاطمة رحيمي
 بأكادير االستئناف محكمة

91 

 محمد األغظف ماء العينين
 بأكادير االستئناف محكمة

92 

 حكيمة ريسان
 بأكادير االستئناف محكمة

93 

 مريم أنجار
 بأكادير االستئناف محكمة

94 

 رقية اضرضور
 بأكادير االستئناف محكمة

95 

 وداد الدرقاوي
 بأكادير االستئناف محكمة

96 

 الصديق أبدار
 بأكادير االستئناف محكمة

97 

 لطيفة خطير
 بأكادير االستئناف محكمة

98 

 بوبكر الطالبي
 بأكادير االستئناف محكمة

99 

 محمد الوحماني
 بأكادير االستئناف محكمة

100 

 عبد الصمد  ايدير
 بأكادير االستئناف محكمة

101 

 سعاد وعركوب
 بأكادير االستئناف محكمة

102 

 احمد كارحي
 بأكادير االستئناف محكمة

103 
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 يونس الزاوي
 بأكادير االستئناف محكمة

104 

 الحسن احملي
 بأكادير االستئناف محكمة

105 

 الهام بهوش
 بأكادير االستئناف محكمة

106 

 عالل كابل
 بأكادير االستئناف محكمة

107 

 كلثوم شعنوني
 بأكادير االستئناف محكمة

108 

 كريمة بوفارس
 بأكادير االستئناف محكمة

109 

 حليمة بنعيسى
 بأكادير االستئناف محكمة

110 

 فاطمة  تسدوت 
 بأكادير االستئناف محكمة

111 

 هند البحات 
 بأكادير االستئناف محكمة

112 

 يحضيه المغيفري
 بأكادير االستئناف محكمة

113 

 عبد الجليل حياوي
 بأكادير االستئناف محكمة

114 

 أحمد الهيبة  أباحازم
 بأكادير االستئناف محكمة

115 

 عمر الطوسي
 بأكادير االستئناف محكمة

116 

 كوثر الكامل
 بأكادير االستئناف محكمة

117 

 سيدي بوزيد ابن عالل
 بأكادير االستئناف محكمة

118 

 محمد سالم ميا
 بأكادير االستئناف محكمة

119 

 أمين  زيدوح
 بأكادير االستئناف محكمة

120 

 عائشة ندمالك
 بأكادير االستئناف محكمة

121 

 122 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نادية مسكين

 123 الدار البيضاءب االستئناف محكمة صهيب الكروم

 124 الدار البيضاءب االستئناف محكمة رشيد عنالي

 125 الدار البيضاءب االستئناف محكمة إلهام شهاب الدين

 126 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نعيمة مراد
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 127 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الصمد  راسل

 128 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نوال بيروش

 129 الدار البيضاءب االستئناف محكمة اسماء   لحزازي 

 130 الدار البيضاءب االستئناف محكمة حميد ابوالنصر

 131 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الرحيم  بنبويدة

 132 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عمر محاميد

 133 الدار البيضاءب االستئناف محكمة دليلة مساعيد

 134 الدار البيضاءب االستئناف محكمة هشام النمشي

 135 الدار البيضاءب االستئناف محكمة كبيرة أيت الحنافي

 136 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عدنان الخليقي

 137 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد زاهدي

 138 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نور الدين العرو ية

 139 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عزالدين عاطف

 140 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد                ذوالقرنين

 141 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عتيقة بطاح

 142 الدار البيضاءب االستئناف محكمة هند بوفتيلة

 143 الدار البيضاءب االستئناف محكمة رشيد  الخيمة

 144 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد صابر

 145 الدار البيضاءب االستئناف محكمة هدى  المريني 

 146 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سهام بشيري

 147 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد مشماشة

 148 الدار البيضاءب االستئناف محكمة أمينة بناصري

 149 الدار البيضاءب االستئناف محكمة فتيحة األشهب

 150 الدار البيضاءب االستئناف محكمة فاطمة الزهراء الحمامي

 151 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عمار اوحاج

 152 الدار البيضاءب االستئناف محكمة لحسن خيري

 153 الدار البيضاءب االستئناف محكمة خالد معطاوي

 154 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد النور

 155 الدار البيضاءب االستئناف محكمة بتسام بوحاري

 156 البيضاءالدار ب االستئناف محكمة رشيد حسان
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 157 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الرزاق  الميساوي 

 158 الدار البيضاءب االستئناف محكمة امين جميعي

 159 الدار البيضاءب االستئناف محكمة ليلى العالوي

 160 الدار البيضاءب االستئناف محكمة يوسف إحسان

 161 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سمية مرشد

 162 الدار البيضاءب االستئناف محكمة ياسين المعتصم

 163 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سلمى مية

 164 الدار البيضاءب االستئناف محكمة حسناء قسام

 165 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الرحيم وردي

 166 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد هللا الزوين

 167 الدار البيضاءب االستئناف محكمة خديجة صبري

 168 الدار البيضاءب االستئناف محكمة فاطمة نور

 169 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الواحد مكريم

 170 الدار البيضاءب االستئناف محكمة حنان اللهبي

 171 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد هللا   آصنيكي

 172 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبد الجبار  فضيل

 173 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عتيقة انضام

 174 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد طالبي

 175 الدار البيضاءب االستئناف محكمة التامي بوغابة

 176 الدار البيضاءب االستئناف محكمة وهيبة فرحي

 177 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سعيد طوسي

 178 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عمر بوحجة

 179 الدار البيضاءب االستئناف محكمة السعدية ارزي

 180 الدار البيضاءب االستئناف محكمة يوسف المتوكل

 181 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نوال بودالل

 182 البيضاءالدار ب االستئناف محكمة رشيدة الري

 183 الدار البيضاءب االستئناف محكمة محمد حجماني

 184 الدار البيضاءب االستئناف محكمة فاضلة بلفيزة

 185 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نورالدين  الكامل

 186 الدار البيضاءب االستئناف محكمة العربي صالح الدين 
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 187 البيضاءالدار ب االستئناف محكمة خالد نعناني

 188 الدار البيضاءب االستئناف محكمة العياشي لمحرر

 189 الدار البيضاءب االستئناف محكمة نادية بنزهرة

 190 الدار البيضاءب االستئناف محكمة كريم شرافي

 191 الدار البيضاءب االستئناف محكمة رشيدة الهشومي

 192 البيضاءالدار ب االستئناف محكمة زكرياء  حبيب هللا 

 193 الدار البيضاءب االستئناف محكمة فيصل   لقماني

 194 الدار البيضاءب االستئناف محكمة بوجمعة المطوع

 195 الدار البيضاءب االستئناف محكمة عبدالغاني الراوي

 196 الدار البيضاءب االستئناف محكمة بوشعيب لمهف

 197 البيضاءالدار ب االستئناف محكمة حليمة الزواوي 

 198 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سلمان التايقي

 199 الدار البيضاءب االستئناف محكمة حياة  الغازي 

 200 الدار البيضاءب االستئناف محكمة سهام بديع

 201 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط أسامة الشبري

 202 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط منى ايت لحسن

 203 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبداللطيف العطار

 204 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد اللطيف الركراكي

 205 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط العربي امغار

 206 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط زبيدة باحو

 207 بالرباطمقر المعهد العالي للقضاء  أسامة خضراوي

 208 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سفيان سليم

 209 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سعيدة بن قيس

 210 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عصام  السموح

 211 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط محمد الزنزون

 212 بالرباطمقر المعهد العالي للقضاء  ثريا العوني

 213 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط إيطو  الموساوي

 214 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ناجم زهران

 215 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ابراهيم جعفري

 216 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عابد المحمودي
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 217 بالرباطمقر المعهد العالي للقضاء  اكرام بناصر

 218 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط اسماء الشعوفي

 219 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط هشام الغزالي

 220 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط المكي صفية

 221 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الصمد ناس لحسن

 222 للقضاء بالرباطمقر المعهد العالي  محمد الحوراني

 223 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عادل بوريالي

 224 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فاطمة السماللي

 225 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط زكرياء السرار

 226 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عزيز كمال االدريسي

 227 المعهد العالي للقضاء بالرباطمقر  عبد العالي صادقي

 228 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط محمد  روبال

 229 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط زينب كرمح

 230 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط مصطفى  اعليوي

 231 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط العرش وهيبة

 232 المعهد العالي للقضاء بالرباطمقر  عبدالدائم بوعيشي

 233 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فاطمة عيساوي

 234 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سكينة بن الغازي

 235 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط مصطفى الشافيع

 236 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط أحمد لمجرنج

 237 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط حاكيمة اليزيدي

 238 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فاطمة الزهراء بعيلة

 239 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط منال  بولعجول

 240 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سميرة أزوكاغ

 241 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط رشيدة وزين

 242 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فتيحة عوينات

 243 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط شادية االدريسي

 244 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سناء العقاوي

 245 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبدالكريم انفيفخ

 246 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الحكيم البقالي
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 247 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سعاد الحيان

 248 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط خديجة الرشقي

 249 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط احمد احموديه

 250 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط محمد   بن الطالب

 251 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط هشام عزوزي

 252 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط إسماعيل فارس

 253 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سناء بركان

 254 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الواحد  المرابط

 255 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط السعيد عبد النباوي

 256 بالرباطمقر المعهد العالي للقضاء  سناء حمحم

 257 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط أحمد المعتقيد

 258 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سكينة  الخضراوي

 259 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط صفاء الكطابي

 260 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الغني نذير

 261 للقضاء بالرباطمقر المعهد العالي  سعيدة زيهار

 262 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط بوشرة تيبري

 263 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط أحماد الوافي

 264 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط رجاء  عقة

 265 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سعيد البوش

 266 بالرباطمقر المعهد العالي للقضاء  وفاء شيالي

 267 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط نورالدين الحالوي

 268 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الرحمن البوش

 269 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ابتسام بوجدايني

 270 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ليلة بطني

 271 للقضاء بالرباطمقر المعهد العالي  هاجر الفتحي

 272 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط سعيدة اهروش

 273 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فاطمة الصالحي 

 274 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ادريس بريوك

 275 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط صفاء البحري

 276 للقضاء بالرباط مقر المعهد العالي عبد المتين حمزة
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 277 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط أحمد استيتو

 278 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط محمد بن حدو

 279 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط التهامي كسوان

 280 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ياسين  زميمي 

 281 للقضاء بالرباطمقر المعهد العالي  محمد شورافي

 282 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط خالد العمراني

 283 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط الحسن مدراني

 284 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط مصطفى  بوعمر

 285 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط فاطمة باعزة

 286 للقضاء بالرباطمقر المعهد العالي  رشيد تغالوي

 287 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط يوسف مرزاق

 288 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط علي أبرقاش

 289 مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط عبد الهادي الخضراوي

 290 طنجةمحكمة االستئناف ب روعة داوود

 291 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد  اللنجري الحمراني

 292 طنجةمحكمة االستئناف ب يونس  عياد

 293 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد العزيز بوتفاح

 294 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد الكريم العلوي

 295 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد العمراني

 296 طنجةمحكمة االستئناف ب عصام دحو

 297 طنجةمحكمة االستئناف ب ياسين زعمومي  

 298 طنجةمحكمة االستئناف ب طارق اقريور 

 299 طنجةمحكمة االستئناف ب زكرياء احميموش

 300 طنجةمحكمة االستئناف ب جواد الجعنين

 301 طنجةمحكمة االستئناف ب أحمد الحداد جبيلو

 302 طنجةمحكمة االستئناف ب ابراهيم الحداد

 303 طنجةمحكمة االستئناف ب عادل اليعالوي

 304 طنجةمحكمة االستئناف ب عدنان االمالحي الوزاني

 305 طنجةمحكمة االستئناف ب فؤاد  الجابري

 306 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد إيدير
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 307 طنجةمحكمة االستئناف ب وفاء البقالي القاسمي

 308 طنجةمحكمة االستئناف ب عبدالسالم المرابط

 309 طنجةاالستئناف بمحكمة  عثمان الشاهد الشنتوف

 310 طنجةمحكمة االستئناف ب نوال اليمون

 311 طنجةمحكمة االستئناف ب توفيق اليعقوبي

 312 طنجةمحكمة االستئناف ب زهير اشروي 

 313 طنجةمحكمة االستئناف ب إيمان الكبير

 314 طنجةمحكمة االستئناف ب نادية  حمدان 

 315 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد هبول

 316 طنجةمحكمة االستئناف ب رضوان  حاجي

 317 طنجةمحكمة االستئناف ب شمس الضحى  الورداني

 318 طنجةمحكمة االستئناف ب مصطفى  بذراع 

 319 طنجةمحكمة االستئناف ب رضوان أفتات

 320 طنجةمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهراء الشنتوف

 321 طنجةمحكمة االستئناف ب احمد أشحشاح 

 322 طنجةمحكمة االستئناف ب حمزة الحجي

 323 طنجةمحكمة االستئناف ب اسية   بنموسى 

 324 طنجةمحكمة االستئناف ب غسان العسري

 325 طنجةمحكمة االستئناف ب مونية الفسكوي

 326 طنجةمحكمة االستئناف ب رشيد بنعيم بوحرمة

 327 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الشاعر

 328 طنجةمحكمة االستئناف ب هدى عافر

 329 طنجةمحكمة االستئناف ب ياسين بلقايد

 330 طنجةمحكمة االستئناف ب عواطف الوهابي

 331 طنجةمحكمة االستئناف ب الخمليشي فتيحة

 332 طنجةمحكمة االستئناف ب أمال مستور

 333 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد اخميسو 

 334 طنجةاالستئناف بمحكمة  أحمد فقيه بن شعيب

 335 طنجةمحكمة االستئناف ب إلياس المسناوي

 336 طنجةمحكمة االستئناف ب ابراهيم طلحة 
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 337 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد سعيد اللغميش

 338 طنجةمحكمة االستئناف ب لحسن ادراوي

 339 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الحمدوني

 340 طنجةاالستئناف بمحكمة  عثمان العسري

 341 طنجةمحكمة االستئناف ب رشيد بنوري

 342 طنجةمحكمة االستئناف ب يا سين  مونة

 343 طنجةمحكمة االستئناف ب يونس تملكوتان

 344 طنجةمحكمة االستئناف ب رضوان غريب

 345 طنجةمحكمة االستئناف ب مراد الشرقاوي

 346 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد البقالي

 347 طنجةمحكمة االستئناف ب يوسف المرابط

 348 طنجةمحكمة االستئناف ب رشيدة لبشيري

 349 طنجةمحكمة االستئناف ب يونس شقور

 350 طنجةمحكمة االستئناف ب رشيد الزوجال الخريبي

 351 طنجةمحكمة االستئناف ب حميد الصغيور

 352 طنجةمحكمة االستئناف ب فكرية بنمحمد

 353 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الحوات

 354 طنجةمحكمة االستئناف ب كوثر المنبري

 355 طنجةمحكمة االستئناف ب عمر الهاشمي

 356 طنجةمحكمة االستئناف ب كريم اسحيتة

 357 طنجةمحكمة االستئناف ب عبدالرحيم الحمدوني

 358 طنجةمحكمة االستئناف ب هدى ولد بوعاللة

 359 طنجةمحكمة االستئناف ب المختار بنعزي

 360 طنجةمحكمة االستئناف ب هشام لوط

 361 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد سعيد  البقالي 

 362 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد الرحيم بنموسى

 363 طنجةمحكمة االستئناف ب عثمان عياد

 364 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد العزيز الدبدوبي 

 365 طنجةمحكمة االستئناف ب سليمان  البوجطي 

 366 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد السباني 
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 367 طنجةمحكمة االستئناف ب عـمـر الحـفـظـــاوي

 368 طنجةمحكمة االستئناف ب يوسف بوخاري

 369 طنجةمحكمة االستئناف ب سعيد تغزاوي

 370 طنجةمحكمة االستئناف ب مكة الموذن

 371 طنجةاالستئناف ب محكمة يوسف بوعصاب

 372 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد سويدي

 373 طنجةمحكمة االستئناف ب مريم المكودي

 374 طنجةمحكمة االستئناف ب معاد هاللي

 375 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد أوالد سيدي يحيى 

 376 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد  زباخ 

 377 طنجةمحكمة االستئناف ب كريم أحادو

 378 طنجةمحكمة االستئناف ب عمار  الصادق

 379 طنجةمحكمة االستئناف ب حمزة  الشمسي 

 380 طنجةمحكمة االستئناف ب فاطمة  مايو

 381 طنجةمحكمة االستئناف ب إسماعيل  اكادي

 382 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد الرفيق السوسي

 383 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الخياط

 384 طنجةمحكمة االستئناف ب سكينة الوزاني

 385 طنجةمحكمة االستئناف ب كريم  بن عالل

 386 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد عماد الدين أغربي 

 387 طنجةمحكمة االستئناف ب نسرين البغوري

 388 طنجةمحكمة االستئناف ب عمر الطاهري

 389 طنجةمحكمة االستئناف ب سكينة زريول

 390 طنجةمحكمة االستئناف ب مصطفى الفالح

 391 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد حلحول

 392 طنجةمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهراء الموذن 

 393 طنجةمحكمة االستئناف ب أبيطالب المودن

 394 طنجةمحكمة االستئناف ب حورية الكالوي

 395 طنجةمحكمة االستئناف ب سمير الغوماري

 396 طنجةمحكمة االستئناف ب ابراهيم ادالعالم
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 397 طنجةمحكمة االستئناف ب هشام ازبير

 398 طنجةمحكمة االستئناف ب نورالدين بومريت

 399 طنجةمحكمة االستئناف ب نهال حمي

 400 طنجةمحكمة االستئناف ب وليد الزرغيلي 

 401 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد العربي حسني

 402 طنجةمحكمة االستئناف ب سعاد بونة

 403 طنجةمحكمة االستئناف ب فراح البزراتي

 404 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد العزيز البكوري

 405 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد رضى الشرقاوي

 406 طنجةمحكمة االستئناف ب مجدة السهلي

 407 طنجةمحكمة االستئناف ب وفاء  بو عمامة

 408 طنجةمحكمة االستئناف ب عمر الدقيوق

 409 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الشركي

 410 طنجةمحكمة االستئناف ب سمير امصيفر

 411 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد اللطيف المنصوري

 412 طنجةمحكمة االستئناف ب صفيراء الغازي

 413 طنجةمحكمة االستئناف ب الهام بوليفة

 414 طنجةاالستئناف بمحكمة  ادريس الشعيري

 415 طنجةمحكمة االستئناف ب مريم تايبر

 416 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد مرون

 417 طنجةمحكمة االستئناف ب الياس العتماني

 418 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد الوهابي

 419 طنجةمحكمة االستئناف ب سناء عبوز

 420 طنجةمحكمة االستئناف ب حميد شعوان

 421 طنجةمحكمة االستئناف ب أزهار اليماني

 422 طنجةمحكمة االستئناف ب جواد الغساسي

 423 طنجةمحكمة االستئناف ب خالد السعيدي

 424 طنجةمحكمة االستئناف ب اسية  الصروخ

 425 طنجةمحكمة االستئناف ب جميلة زقالني

 426 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد السال م بود يا ب
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 427 طنجةمحكمة االستئناف ب صالية الكريمي

 428 طنجةمحكمة االستئناف ب عمر بلبحيرة

 429 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد  بوربيكة

 430 طنجةمحكمة االستئناف ب أحمد الحسني

 431 طنجةمحكمة االستئناف ب محمد بوكري

 432 طنجةمحكمة االستئناف ب اعزيزة  الزاه

 433 طنجةاالستئناف بمحكمة  ادريس  اصغيور 

 434 طنجةمحكمة االستئناف ب اسامة الخياطي

 435 طنجةمحكمة االستئناف ب عبد المجيد الخصاصي

 436 طنجةمحكمة االستئناف ب تورية الحطاب

 437 طنجةمحكمة االستئناف ب عصام أرهون

 438 طنجةمحكمة االستئناف ب سميرة  الزوياتي

 439 طنجةمحكمة االستئناف ب يوسف ميدة

 440 طنجةمحكمة االستئناف ب سعاد بلكين

 441 طنجةمحكمة االستئناف ب نعيمة الشنتوف

 442 طنجةمحكمة االستئناف ب سكينة بوعكاد

 443 طنجةمحكمة االستئناف ب الهام العفاني

 444 طنجةمحكمة االستئناف ب أسماء السعيد ابن عجيبة

 445 طنجةمحكمة االستئناف ب نورة استيتو

 446 طنجةمحكمة االستئناف ب هدى الولهاني

 447 فاسمحكمة االستئناف ب يونس مهتدي

 448 فاسمحكمة االستئناف ب جواد ليموني

 449 فاسمحكمة االستئناف ب عبد الغاني ناصيري

 450 فاسمحكمة االستئناف ب رضوان منصور

 451 فاسمحكمة االستئناف ب رشيدة  ديدي الصديق

 452 فاسمحكمة االستئناف ب عبدالباسط البركة

 453 فاسمحكمة االستئناف ب حسن مبتهج

 454 فاسمحكمة االستئناف ب شكري العبداوي

 455 فاسمحكمة االستئناف ب مريم حري

 456 فاسمحكمة االستئناف ب خديجة هريتان
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 457 فاسمحكمة االستئناف ب موالي عبد الرحمان البلغيتي العلوي

 458 فاسمحكمة االستئناف ب حكيمة العالوي 

 459 فاسمحكمة االستئناف ب عبد السالم رشاشي

 460 فاسمحكمة االستئناف ب نادية التزاني 

 461 فاسمحكمة االستئناف ب نجاة  الحاليسي

 462 فاسمحكمة االستئناف ب مهدي ادريسي قيطوني

 463 فاسمحكمة االستئناف ب رضوان عزيزي

 464 فاسمحكمة االستئناف ب المهدي الحمزاوي

 465 فاسمحكمة االستئناف ب المهدي أيت احساين 

 466 فاسمحكمة االستئناف ب فؤاد  اسعيدي

 467 فاسمحكمة االستئناف ب طارق لحبالت

 468 فاسمحكمة االستئناف ب ابتسام  العيساوي

 469 فاسمحكمة االستئناف ب حمزة بوحدو

 470 فاساالستئناف بمحكمة  عبد المجيد  موالدين 

 471 فاسمحكمة االستئناف ب محمد دراوي

 472 فاسمحكمة االستئناف ب عائشة إدريسي منادي 

 473 فاسمحكمة االستئناف ب هدى عمري علوي

 474 فاسمحكمة االستئناف ب حفيظة  العتاق

 475 فاسمحكمة االستئناف ب سمير الكندري

 476 فاسمحكمة االستئناف ب حفيظة يحيى

 477 فاسمحكمة االستئناف ب منية الدمراني

 478 فاسمحكمة االستئناف ب رضوان بدالوي

 479 فاسمحكمة االستئناف ب المجاهد لمغاري

 480 فاسمحكمة االستئناف ب عبد العالي السوالي

 481 فاسمحكمة االستئناف ب علي شهيد

 482 فاسمحكمة االستئناف ب محمد الرزيني

 483 فاسمحكمة االستئناف ب ادريس بوبكر

 484 فاسمحكمة االستئناف ب محمد التاقي

 485 فاسمحكمة االستئناف ب يوسف بوحاللة

 486 فاسمحكمة االستئناف ب يونس شكير
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 487 فاسمحكمة االستئناف ب حميد بنزكنون

 488 فاسمحكمة االستئناف ب جميلة  توفيق 

 489 فاسمحكمة االستئناف ب محمد  المسبلي 

 490 فاسمحكمة االستئناف ب حنان الصوابني

 491 فاسمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهراء  األصيل 

 492 فاسمحكمة االستئناف ب كريم عقيل

 493 فاسمحكمة االستئناف ب زينب  مخطاري

 494 فاسمحكمة االستئناف ب نورالدين اسليماني

 495 فاسمحكمة االستئناف ب سعاد الحمداوي

 496 فاسمحكمة االستئناف ب محمد نجاح

 497 فاسمحكمة االستئناف ب عبد العالي بوحوار

 498 فاسمحكمة االستئناف ب تاج الدين حافظ

 499 فاسمحكمة االستئناف ب مصطفى صفا

 500 فاسمحكمة االستئناف ب الحسن داودي

 501 فاسمحكمة االستئناف ب عائشة  اللبار

 502 فاساالستئناف بمحكمة  يوسف بحسين

 503 فاسمحكمة االستئناف ب راشيد القالقي

 504 فاسمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهراء قليول

 505 فاسمحكمة االستئناف ب أحالم حمودي

 506 فاسمحكمة االستئناف ب عبد الغاني لكحل

 507 فاسمحكمة االستئناف ب توفيق العسري

 508 فاسمحكمة االستئناف ب يونس شنيور

 509 فاسمحكمة االستئناف ب أمال مستقيم

 510 فاسمحكمة االستئناف ب محمد  بنيخلف

 511 فاسمحكمة االستئناف ب زكرياء  المنصوري

 512 فاسمحكمة االستئناف ب رحمة اطريطاح

 513 فاسمحكمة االستئناف ب مليكة بويسفار

 514 فاسمحكمة االستئناف ب محمد الزماط

 515 فاسمحكمة االستئناف ب محمد بن يشو

 516 فاسمحكمة االستئناف ب زكرياء التوتي
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 517 فاسمحكمة االستئناف ب ياسين  أوبراهيم 

 518 فاسمحكمة االستئناف ب الهام بوراس

 519 فاسمحكمة االستئناف ب طه لعبيد

 520 فاسمحكمة االستئناف ب مصطفى  الخالدي

 521 فاساالستئناف بمحكمة  لالمريم  هاشمي علوي 

 522 فاسمحكمة االستئناف ب عبد اللطيف الرابحي

 523 فاسمحكمة االستئناف ب ابراهيم حميدي

 524 فاسمحكمة االستئناف ب نورالدين مصلوحي

 525 فاسمحكمة االستئناف ب وفاء الصغيور

 526 فاسمحكمة االستئناف ب مصطفى اصبيحي

 527 فاسب محكمة االستئناف نادية  الحداوي 

 528 فاسمحكمة االستئناف ب أمينة الكريمي

 529 فاسمحكمة االستئناف ب الطاهر أشتوك

 530 فاسمحكمة االستئناف ب مريم السبعوني

 531 فاسمحكمة االستئناف ب المهدي الغزال

 532 فاسمحكمة االستئناف ب الزهرة طبوب

 533 فاسمحكمة االستئناف ب زكرياء بوسلهام

 534 فاسمحكمة االستئناف ب بشرى قلعي

 535 فاسمحكمة االستئناف ب جواد هطي

 536 فاسمحكمة االستئناف ب مصطفى امباركي

 537 فاسمحكمة االستئناف ب سهام يحيى

 538 فاسمحكمة االستئناف ب احمد العراف

 539 فاسمحكمة االستئناف ب أمين غريب

 540 فاسمحكمة االستئناف ب عبداللطيف الدراز

 541 فاسمحكمة االستئناف ب ادريس  العدال 

 542 فاسمحكمة االستئناف ب عبد الحق  لزعر

 543 فاسمحكمة االستئناف ب لبنى لكزيري

 544 فاسمحكمة االستئناف ب يونس مصلح 

 545 فاسمحكمة االستئناف ب نوال الشيبي

 546 فاسمحكمة االستئناف ب عماد شهبون



 

   
 

21 
 

 547 فاساالستئناف بمحكمة  كمال منهوش

 548 فاسمحكمة االستئناف ب رشيد بلحسن

 549 فاسمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهرة شريفي

 550 فاسمحكمة االستئناف ب ابتسام  افريوس 

 551 فاسمحكمة االستئناف ب زهير عمروي

 552 فاسمحكمة االستئناف ب رضوان ايت البى

 553 فاسمحكمة االستئناف ب محمود الغمرتي

 554 فاسمحكمة االستئناف ب منير بجات

 555 فاسمحكمة االستئناف ب مصطفى أمخشون

 556 فاسمحكمة االستئناف ب لطيفة حباسي

 557 فاسمحكمة االستئناف ب منية  حجي

 558 مراكشمحكمة االستئناف ب أحمد أيت محمد

 559 مراكشمحكمة االستئناف ب منير ولد شطو

 560 مراكشاالستئناف ب محكمة زكرياء مكريم

 561 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد لمريني

 562 مراكشمحكمة االستئناف ب مارية الراشدي

 563 مراكشمحكمة االستئناف ب جواد موستعد

 564 مراكشمحكمة االستئناف ب الخودة بنعلي

 565 مراكشمحكمة االستئناف ب طامو االزرق

 566 مراكشمحكمة االستئناف ب قمر الخراص 

 567 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد العزيز اكلكل

 568 مراكشمحكمة االستئناف ب حسناء البرداعي

 569 مراكشمحكمة االستئناف ب أحمد القاطي

 570 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد بو قنطار

 571 مراكشمحكمة االستئناف ب عبدهللا  زازولي 

 572 مراكشمحكمة االستئناف ب سليمان غاندي

 573 مراكشمحكمة االستئناف ب أمشو محمد

 574 مراكشمحكمة االستئناف ب يوسف   حدوي

 575 مراكشمحكمة االستئناف ب سمير ووال

 576 مراكشمحكمة االستئناف ب ابتسام العزيزي
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 577 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الرزاق حباش

 578 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الحفيظ أبوحميد

 579 مراكشمحكمة االستئناف ب الهام ابو المراس

 580 مراكشمحكمة االستئناف ب نبيل أيت بنعالل

 581 مراكشمحكمة االستئناف ب عادل عبد الصمد

 582 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد صابر

 583 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الوهاب العثماني

 584 مراكشاالستئناف بمحكمة  عبد الرحيم عبد النور

 585 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد العزيز بوقال

 586 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الكبير المنصوري

 587 مراكشمحكمة االستئناف ب حمزة بعدي

 588 مراكشمحكمة االستئناف ب زكرياء ايت الشتيوي

 589 مراكشمحكمة االستئناف ب الزوهرة بلكرنينة

 590 مراكشمحكمة االستئناف ب الهام لشهب

 591 مراكشمحكمة االستئناف ب عامر ليحضار

 592 مراكشمحكمة االستئناف ب عبدالحق بوزيدة

 593 مراكشمحكمة االستئناف ب لبنى العابد

 594 مراكشمحكمة االستئناف ب ابراهيم الهريمي

 595 مراكشمحكمة االستئناف ب حميد دحماني

 596 مراكشاالستئناف بمحكمة  عزوز عطيف

 597 مراكشمحكمة االستئناف ب امحمد شكرهللا

 598 مراكشمحكمة االستئناف ب يوسف وردي

 599 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد هللا الباز

 600 مراكشمحكمة االستئناف ب رضوان الفتحي

 601 مراكشمحكمة االستئناف ب مريم كرام

 602 مراكشمحكمة االستئناف ب الحسن سهيت

 603 مراكشمحكمة االستئناف ب احسان رشيد

 604 مراكشمحكمة االستئناف ب انسة بن حمية

 605 مراكشمحكمة االستئناف ب أمينة الحضري

 606 مراكشمحكمة االستئناف ب منية حمزة
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 607 مراكشمحكمة االستئناف ب خالد احليلو

 608 مراكشمحكمة االستئناف ب عصام لعويدي 

 609 مراكشمحكمة االستئناف ب حمزة الزروالي

 610 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد اللطيف مكالوي

 611 مراكشمحكمة االستئناف ب سعيدة الصوفي

 612 مراكشمحكمة االستئناف ب موالي احمد امين العمراني

 613 مراكشمحكمة االستئناف ب لطيفة الحمدوني 

 614 مراكشمحكمة االستئناف ب جواد زيدان 

 615 مراكشمحكمة االستئناف ب ياسين الهماز

 616 مراكشمحكمة االستئناف ب عانشة أقديم

 617 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد اللطيف حيلي

 618 مراكشمحكمة االستئناف ب حنان اشنافة

 619 مراكشمحكمة االستئناف ب مينة الزات

 620 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الرحيم متوكل

 621 مراكشمحكمة االستئناف ب لالمونية عميمي

 622 مراكشمحكمة االستئناف ب غادة السعيد

 623 مراكشمحكمة االستئناف ب سلمى بايلو 

 624 مراكشمحكمة االستئناف ب الهام جعفري

 625 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد نعيمي

 626 مراكشمحكمة االستئناف ب مراد لغليمي

 627 مراكشمحكمة االستئناف ب يونس زيبق

 628 مراكشمحكمة االستئناف ب خولة امالح

 629 مراكشمحكمة االستئناف ب عثمان الزيتوني

 630 مراكشمحكمة االستئناف ب كوثر مساعد

 631 مراكشمحكمة االستئناف ب ادريس الرملي

 632 مراكشمحكمة االستئناف ب مريم الكطبي

 633 مراكشاالستئناف بمحكمة  عبد الكريم مساعد

 634 مراكشمحكمة االستئناف ب عبلة األمغاري

 635 مراكشمحكمة االستئناف ب رشيدة بلفاسي

 636 مراكشمحكمة االستئناف ب سعيد اكرض



 

   
 

24 
 

 637 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد هواء

 638 مراكشمحكمة االستئناف ب مريم النجيز

 639 مراكشمحكمة االستئناف ب سومية لكماس

 640 مراكشمحكمة االستئناف ب رشيد المعطاوي

 641 مراكشمحكمة االستئناف ب مريم العباسي

 642 مراكشمحكمة االستئناف ب كمال الرافعي

 643 مراكشمحكمة االستئناف ب فدوى مخلوف

 644 مراكشمحكمة االستئناف ب عائشة ايت لفقيه

 645 مراكشمحكمة االستئناف ب لحبيب الحافيضي

 646 مراكشمحكمة االستئناف ب مريم مساعد

 647 مراكشمحكمة االستئناف ب كريمة شرافة

 648 مراكشمحكمة االستئناف ب نور الهدى السميد

 649 مراكشمحكمة االستئناف ب نور الدين  مناوري

 650 مراكشمحكمة االستئناف ب نادية أودادس

 651 مراكشمحكمة االستئناف ب هشام بولهوى

 652 مراكشمحكمة االستئناف ب خديجة زباير

 653 مراكشمحكمة االستئناف ب فاطمة الصاني

 654 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الغني  الطلبي 

 655 مراكشمحكمة االستئناف ب هشام جعفري

 656 مراكشمحكمة االستئناف ب بوعبيد المتاقي

 657 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد شكري

 658 مراكشمحكمة االستئناف ب ياسين قافو

 659 مراكشمحكمة االستئناف ب عزيز غريب

 660 مراكشمحكمة االستئناف ب محمد الفاضل

 661 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد االله نافض

 662 مراكشمحكمة االستئناف ب فؤاد الحمريطي

 663 مراكشمحكمة االستئناف ب جوهرة  ايت اعمر

 664 مراكشاالستئناف ب محكمة إسماعيل وعبيشة 

 665 مراكشمحكمة االستئناف ب عبدالرحيم صادق

 666 مراكشمحكمة االستئناف ب بوشعيب فتحي
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 667 مراكشمحكمة االستئناف ب وديعة بالحاج

 668 مراكشمحكمة االستئناف ب ابراهيم بوزيت

 669 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الرحمان اعليوات

 670 مراكشاالستئناف بمحكمة  رشيد مكريني

 671 مراكشمحكمة االستئناف ب عصام  عاتق

 672 مراكشمحكمة االستئناف ب واصيل  باطي

 673 مراكشمحكمة االستئناف ب فاطمة الزهراء أروان

 674 مراكشمحكمة االستئناف ب نهال النافع

 675 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الحميد اوباري

 676 مراكشاالستئناف بمحكمة  نجاة منان

 677 مراكشمحكمة االستئناف ب اللة بوشرة الكريمي 

 678 مراكشمحكمة االستئناف ب رضوان بنبوعزة

 679 مراكشمحكمة االستئناف ب عز الدين ايت العربي

 680 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الحق  النقر 

 681 مراكشمحكمة االستئناف ب حمزة عادل

 682 مراكشمحكمة االستئناف ب خديجة وارحيم

 683 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد الغني قسماوي

 684 مراكشمحكمة االستئناف ب عبدهللا مركول

 685 مراكشمحكمة االستئناف ب علي لعورف

 686 مراكشمحكمة االستئناف ب عبدالرزاق كركابة

 687 مراكشمحكمة االستئناف ب كمال  واوجا 

 688 مراكشمحكمة االستئناف ب خديجة  الكومي 

 689 مراكشمحكمة االستئناف ب سمير فارس

 690 مراكشمحكمة االستئناف ب عادل اليوسفي

 691 مراكشمحكمة االستئناف ب يوسف أزبيري

 692 مراكشمحكمة االستئناف ب حسن لمليح

 693 مراكشمحكمة االستئناف ب عبد اإلله جبور

 694 مراكشبمحكمة االستئناف  سليمة زروال

 695 مراكشمحكمة االستئناف ب خدوج االنصاري 

 696 مراكشمحكمة االستئناف ب إسماعيل انعيمي 
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 697 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد سرغيني

 698 وجدةمحكمة االستئناف ب جواد سعماري

 699 وجدةمحكمة االستئناف ب فيصل بنشالل

 700 وجدةمحكمة االستئناف ب طارق بوكليط

 701 وجدةمحكمة االستئناف ب ياسين خوجى

 702 وجدةمحكمة االستئناف ب وئام دادي

 703 وجدةمحكمة االستئناف ب فتيحة  بنعلي

 704 وجدةمحكمة االستئناف ب سمير افالح

 705 وجدةمحكمة االستئناف ب صباح العياشي

 706 وجدةمحكمة االستئناف ب رشيد الزروالي

 707 وجدةاالستئناف بمحكمة  وداد الغلبزوري

 708 وجدةمحكمة االستئناف ب رشيد أحاللوشي

 709 وجدةمحكمة االستئناف ب راضية ارميلي

 710 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد  عشا 

 711 وجدةمحكمة االستئناف ب جيهان زاوش

 712 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد الناصري

 713 وجدةمحكمة االستئناف ب صابرين زاوش

 714 وجدةمحكمة االستئناف ب الصافية غروس

 715 وجدةمحكمة االستئناف ب نورالدين القاسمي

 716 وجدةمحكمة االستئناف ب عادل هوبان

 717 وجدةمحكمة االستئناف ب ادريس أمزيان

 718 وجدةمحكمة االستئناف ب عبد العزيز  بوعرور

 719 وجدةمحكمة االستئناف ب عبد الحافظ أعراب

 720 وجدةمحكمة االستئناف ب الياس عواد

 721 وجدةمحكمة االستئناف ب يوسف بوشالغم

 722 وجدةمحكمة االستئناف ب إيمان قنطري

 723 وجدةمحكمة االستئناف ب سفيان  بوعبدهللا 

 724 وجدةمحكمة االستئناف ب نوال الحداد

 725 وجدةمحكمة االستئناف ب ناهيد لحياني

 726 وجدةمحكمة االستئناف ب عادل الًطلحاوي
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 727 وجدةمحكمة االستئناف ب عبد الصمد  أكزناي

 728 وجدةمحكمة االستئناف ب جواد  اعبوبو 

 729 وجدةمحكمة االستئناف ب عصام العجاني

 730 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد بلعالية

 731 وجدةمحكمة االستئناف ب فتيحة نهاري

 732 وجدةاالستئناف بمحكمة  فرحان بوسعيد

 733 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد المشهوري

 734 وجدةمحكمة االستئناف ب أمل الصابر

 735 وجدةمحكمة االستئناف ب احمد ازهاري

 736 وجدةمحكمة االستئناف ب نجيم بلهادي

 737 وجدةمحكمة االستئناف ب نورالدين بنطيط

 738 وجدةمحكمة االستئناف ب اكرام غانم

 739 وجدةمحكمة االستئناف ب طارق الوعماري

 740 وجدةمحكمة االستئناف ب صالح الدين الطالبي

 741 وجدةمحكمة االستئناف ب منعم الهنساسي

 742 وجدةمحكمة االستئناف ب ابتسام درقاوي

 743 وجدةمحكمة االستئناف ب ابرهيم قريش

 744 وجدةمحكمة االستئناف ب خاليد سنهو

 745 وجدةمحكمة االستئناف ب عبد المولى مالكي

 746 وجدةمحكمة االستئناف ب عماد شقرون

 747 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد بوسنة

 748 وجدةمحكمة االستئناف ب نوال بنمسعود

 749 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد الناصري

 750 وجدةمحكمة االستئناف ب حنان قداوي

 751 وجدةاالستئناف بمحكمة  معاد كعوش

 752 وجدةمحكمة االستئناف ب كرم عرجون

 753 وجدةمحكمة االستئناف ب حياة مسرور

 754 وجدةمحكمة االستئناف ب محمد لمعلم

 755 وجدةمحكمة االستئناف ب كريمة  العلوي 

 756 وجدةمحكمة االستئناف ب زكية مقتوفي
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 757 وجدةمحكمة االستئناف ب عبد العزيز أزوكاغ

 758 وجدةمحكمة االستئناف ب لبنى  دبوزة 

 759 وجدةمحكمة االستئناف ب ياسين فرح

 760 وجدةمحكمة االستئناف ب إلهام مرزاق

 761 وجدةمحكمة االستئناف ب عمر ادريسي 

 762 وجدةمحكمة االستئناف ب سمير البندوحي

 763 وجدةمحكمة االستئناف ب حسناء شماس

 764 وجدةمحكمة االستئناف ب حمزة الختوتي

 765 وجدةمحكمة االستئناف ب يوسف الغموشي

 766 وجدةمحكمة االستئناف ب جواد عبداللوي

 767 وجدةمحكمة االستئناف ب خميسة الهادي

 768 وجدةمحكمة االستئناف ب فدوى الماحي

 769 وجدةمحكمة االستئناف ب يوسف الصابري

 770 وجدةمحكمة االستئناف ب سكينة كرومي

 771 وجدةمحكمة االستئناف ب ليلى مرابط

 772 كلميمالمحكمة االبتدائية ب محمد االمين البالوي

 773 كلميمالمحكمة االبتدائية ب عبد هللا ايوب

 774 كلميمالمحكمة االبتدائية ب سيداحمد الرغاي

 775 كلميمالمحكمة االبتدائية ب سعيد زعواط

 776 كلميماالبتدائية ب المحكمة عبد العاطي بهنين

 777 كلميمالمحكمة االبتدائية ب نورالدين بوكزاج

 778 كلميمالمحكمة االبتدائية ب فاطمة لهنا

 779 كلميمالمحكمة االبتدائية ب حسناء ابريد الليل

 780 كلميمالمحكمة االبتدائية ب سعدبوه الصحراوي

 781 كلميمالمحكمة االبتدائية ب يوسف الكوراري

 782 كلميمالمحكمة االبتدائية ب بوبكر امزياني

 783 كلميمالمحكمة االبتدائية ب محمد الدكاك

 784 كلميمالمحكمة االبتدائية ب توبة  العمراني

 785 كلميمالمحكمة االبتدائية ب نادية  أتبير

 786 كلميمالمحكمة االبتدائية ب عبدالعزيز  بوروس 



 

   
 

29 
 

 787 كلميماالبتدائية بالمحكمة  حمودي بايكي

 788 كلميمالمحكمة االبتدائية ب المختار دبوس

 789 كلميمالمحكمة االبتدائية ب مليكة الهاللي

 790 كلميمالمحكمة االبتدائية ب البشير أغراس

 791 كلميمالمحكمة االبتدائية ب جميلة لغريسي

 792 كلميمالمحكمة االبتدائية ب ربيعة افارس

 793 كلميمالمحكمة االبتدائية ب خديجة بللوش

 794 كلميمالمحكمة االبتدائية ب رشيد العثماني

 795 كلميمالمحكمة االبتدائية ب حمدي الديماوي

 796 كلميمالمحكمة االبتدائية ب مريم باحمان

 797 كلميمالمحكمة االبتدائية ب محمد امحوش

 798 كلميمالمحكمة االبتدائية ب محمد  حسينة

 799 كلميمالمحكمة االبتدائية ب خديجة  الحاكمي

 800 كلميمالمحكمة االبتدائية ب الحسان اشقيف
 


