
:بالغ 
ـــ عن 41ــ الفوج تبعا إلعالن اللجنة المشرفة على امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين

، وإحالة النتائج المذكورة إلى كل من السيد2017دجنبر 8نتــــــائج امتحان نهاية التكوين بتاريخ 
دجنبر 12خ ـــوزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية بــتـــــــــاري

2017.

حالتها إلى المجلس فقد تبين عند تهيئ الوثائق النهائية المتعلقة بالملحقين القضائيين إل
معلوماتي لبعض األعلى للسلطـــة القضـــائية وجود خطــــأ مـــــادي يتمثل في عدم احتساب البرنامج ال

حـــالـــة ، وهو األمر الذي تداركــتـــه لجــــنــــة 13النقط المشتملة على كســـور ويتعلق األمر ب 
نية، وتم االمتحــان من خالل محضــــر استدراكي أصلحت بمقتضــــاه الحـــاالت الثالث عشرة المع

إلى حة التصحيحاتالمحضر المذكور والئوقد أحيل. ترتيب المعنيين باألمر في ترتيبهم الصحيح
عد هذا التصحيح لمجلس األعلى للسلطة القضائية بوزير العدل والسيد الرئيس المنتدب لالسيد

: وذلك وفق الالئحة المرفقةواالستدراك،
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
1وداد خطابي محسن1

2هناء الصحراوي161
3يونس الدغاني58
4سارة توزاني65

5ابراهيم قرطيط211
6أسامة الطالب153
7عبد الوهاب حكشي154
8وفاء اشتوكي176
9عمرو العجاج101
10مريم الداكي70
11منال البتولي4

12سكينة صواليح27
13لبنى الدوا114
14معاد أهرواي5

15يوسف قجاج47
16مصطفى العوينا106
17عادل بلفحيلي121
18المصطفى الهاديف9
19مصطفى فاطن82

20ابتسام تكليت216
21سفيان أعماملي186
22سمية أوخليفا71

23المصطفى جليل163
24عبد الحق منقار209
25محمد هدهود129
26سناء المودن140
27محمد الطالبي44
28رضى مخال164
29عبد الصمد ادراكي177
30أنوار عشيبة94
31البشير بن إسماعيل28
32سارة الدغمي204
33نادية بن يحيا124
34سعيد الغالي120
35مناد باال193
36يوسف بن قرعاش3

37نزهة باعطي17
38ابراهيم علمي ادريسي14
39فضيلة فديل20
40اسية الحراق115
41يوسف تدرارين174
42حمزة بحور93
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
43ياسير الوافي137
44مريم الجدواني36
45عبد اللطيف قسموح7

46وفاء أزهون172
47نجوى عــز77

48سميرة صالح الدين142
49مريم السماللي االدريسي91

50عبد العالي بوزيل210
51حسن وكاس196
52نورالدين سليماني34
53كمال المريني165
54محمد الركوني130
55هاجر البردعي201
56مريم بال144
57محمد اغميد128
58مريم اسالمي102
59خالد هالل48

60مريم أمتول220
61سناء لزهاري136
62عماد ولد الشريف97
63أنس كائس92
64لبنا الزكراوي79
65عبد اهلل ألحيان43
66نعيمة أمان26
67زكرياء القاسمي علوي195
68سماح فراكي219
69طارق نعومي155
70هشام فؤاد84
71مريم هرناف55
72وجدان الزرزاري103
73نوفل المودن119
74محمد وعركوب90

75جعفر الغازي200
76عبد الغاني كريمي52
77عبد الرزاق العروسي72

78حسن فرحان110
79عبد الحليم عد83
80سفيان أزرقان32
81ابراهيم ابنوزاهير127
82حسناء جمالي78
83خالد كيتا63

84ياسين هروال212
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
85خليد المنصوري146
86محمد الرغيوي143
87بوبكر أفود35
88عصام مستاعيض158
89يوسف باجة104
90المهدي الوافي60
91مبارك شهيد61
92منير ازريبات81
93عبد الحق ايت عبد المومن39
94يونس الرواعي37
95فاطمة شوشو135
96إيمان جوالل108
97أمال بيداق168
98عبد المالك جبور199
99رضوان قافو132
100الحسين الطاهري206
101سعيد العفوري159
102نزهة مصباح22
103أحمد بورابح215
104اسماعيل مركول205
105محمد مكوني138
106لطيفة الصابي145
107ادريس عوبيدي11
108البشير بوتوميت87

109نورالدين ايت زباير214
110الحسن ايت وعراب180
111عبد الوهاب محراش141
112يونس الدويري166
113فاتحة اليزيدي59

114المصطفى الزرقاني202
115عبد الصادق النصري16
116سكينة شينون88
117عبد الرحيم الطهيري6

118محمد رضا نوري178
119محمد أخزام19
120حسن حمداوي134
121رشيد بامو175
122فاطمة الزهراء الزهور182
123 محمد النائر38
124يوسف أبوناصير86

125محمد جابر112
126ياسر حموشن118
127محمد نورالدين147
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
128عبد اللطيف الهوس150
129عبد الواحد كريمين189
130أنس الحاجي207
131حمزة الكراوي152
132فاطمة الزهراء السغداني126
133نجاة الدافي187
134بالل دريوش116
135ياسين اسماعيلي علوي173
136سهام لحمادي160
137فاطمة ايت القلعت49
138ياسين الكيحل122
139سعيد لطفي46
140ابراهيم الدريف171
141محمد اللوز89
142رباب وشيخ15
143أنس الشتيوي73

144نوفل البوعناني169
145سلوى السالمي151
146أحمد أركينين131
147عبد الصمد الكنا76

148عمرو حجي197
149مالك ايدسعيد10
150محسن العدوني198
151كوتر كيزي125
152ابراهيم القيروح192
153سالمة فراح51
154شريف بوغزالة57

155احمد نعوم185
156عماد محسن2
157سناء لبياض64

158زكرياء الناجمي188
159حياة البشيري133
160إدريس الحيوني111
161محمد نعومي68
162فاطمة العلمي67

163محمد بن رايس123
164نجيبة بوقديدة95

165مينة بوكيوض213
166يوسف الحمومي170
167بوسحاب الروفي80

168محمد  المعطاوي191
169سارة اسمينة99

170هشام بوحامد184
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
171عبد اللطيف الذكي167
172عادل الهاللي53
173محسن بوعبدلي31
174لحسن حنين100
175يسن بدرالدين23
176جليل الشاهد12
177حسن بوالمغراس69

178اسامة الزاي117
179كمال الشالوي217
180محمد البكوري109
181محمد االبراهيمي157
182نزار اوالدمومن40
183ثورية بالليج54
184الحبيب الهاللي218
185مازن القضاوي96
186زكريا اسناسي18
187عبد المالك صبري13
188عبد السالم بادو21
189رشيد الشافعي149
190زكرياء المرابط107
191مريم برصات113
192سعيد حيرت62
193مصطفى خشيلعة56
194مصطفى يعقوبي25
195رضوان الزكندر148
196المهدي الصافي8

197محمد البوني162
198سناء بالحاج85

199عبد الحكيم بوطاهر208
200فارس أورير75
201زهير طيب50
202فيصل تغدوني74
203نور الدين بكور42
204هشام بركة29
205مراد األمل179
206سعيد جوني66
207عبد الرزاق الرحالي45

208والحبيب فاضيلي30
209يوسف بكري98

210يونس البوكيلي139
211هارون لمساعدة24
212عبد المنعم  القطاط190
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الرتبة  بعد التصحيحاإلسم الشخصي والعائليالرقم الترتيبي
213صالح الدين طويل156
214مريم الحاسي181
215سهام ميتي41
216شرف السعدي105
217حميد الشكريدة33
218سعيد بوعطية183
لم تجتز امتحان نهاية التكوينهند أشفي194
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