
االسم الكاملرقم االستدعاءالرقم الترتيبي

فاطمة الزهراء الكريمي111841

نور الدين ناجي25323

محمد اوعجين359209

محمد عباس ي421356

الحسين الهراري543627

عبدالصمد زروقي630896

جواد بن عدي772212

حمادي بال880113

سناء برقوقي927621

حسن املجاطي1056983

املخطار بيال1116970

أحمد بروك1266276

الزهراء الكرافل1359524

بديعة خطابي1468843

وديع مشفوع1542090

غزالن ازخمام162730

محمد خمس ي1721778

بديعة شميشا1882028

سناء املتقي1959779

التجاني الداودي2040992

رشيد عاشور2180388

امبارك النحاس ي2282208

خديجة التجاني2318589

فيروز شابة2435968

خديجة مريات2560368

ضحى وهيب263290

النتائج النهائية 

ملباراة توظيف املنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة 

(الشريعة أو الشريعة والقانون)العلوم القانونية أو الشريعة : تخصص

2023 يناير 08املجراة بتاريخ 

الئحة االنتظار
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فاتحة الكرطي2772280

السعدية سعيدي2813641

اسية الخليل الحدري2959773

زوهير حشاد3065638

ياسير الزعيمي313426

يوسف قراش ي3240002

رشيد اد مسعود3348716

عادل الخزري3411282

خالد أمكون3579835

خديجة بوجنوي3661725

جواد الكطبي3716147

خديجة الخال3850439

خديجة الرت3951636

عبدالحكيم بوعبيد4050256

زهير اديل4117923

خالد بوحروش4266262

محمد بوشواري4322908

راندة سليمي4466424
الناجم بن ملود4537186

عزيز بن لعرج4672175

بوبكر الحصان4761735

رجاء بن الطاهر4853037

اسماعيل اوبوسكسو4960173

وليد لبروزي5023224

رجاء عقة518983

فاطمة الزهراء الخرش ي5274792

الحسنية ركراكي538708

صفاء صديقي5477154

نصرالدين لكحل5565764

مريم عبادي5641363

يوسف ولعاشر5767183

نوح زروال5823336

اليماني املنصوري594030

سارة مدرر6057954

زينب زهير6168079

محمد العمراني6223515
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فاطمة الزهراء الرطل6311477

خالد اعميرة6450245

عبداإلله معداد6573962

ليلى النقرة6680420

أيوب الهداني6773223

سعيد البخاري6873330

مريم رقيوي6967521

محمد املرابط7023475

ربيع كبار7141383

مروان سقراط7275017

كمال لكرون7366097

ياسين شرف7410837

عائشة بوعمود7580105

عبيد السعداني7649649

هشام حناوي7723348

كريمة دحان7852400

كوثر خربوش7927135

سعيد بنخلوق8049772

صالح الدين خلوق8148398

ياسين صالح الدين8258800

عبد الكريم بوعزاتي8323053

أشرف غندور8443955

سفيان شاوش8510234

سعيد العبدي8657258

ادريس محاميد8743979

صراح بن ديدوح8859778

سهام البدوي8968589

نجوى خلفي9055625

ايوب رشوق9118990

نورة سويمطو9254704

خاليد وسليمان9377203

عبد الرحيم الدهو9466359

حمدي لبيه9579383

محمد مرزوق9623476

نجاة الريش9780960

عبد املحسن الخلفي9842769
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أيوب البحتي9954762

حسن الحافظي10066261

حمزة حبي10114720

محمد أمين السنكري10235399

توفيق سعود10352131

محمد الحيمر10449615

وفـــــاء بـــوطــالــب10574710

رشيد البتاغي10649878

يوسف التميمي10711852

زكية ديدوح10826667

فاطمة الزهراء النحال10954618

سفيان الخضر11026350

زكريا منير11152133

عادل أبراغ1123531

أمان الهنيني11312398

زكية شياضمي11473810

حفصة لعرج11512761

محمد صابور11658165

عثمان الدراق11725277

دنيا بن الكحلة1182709

حياة بنحيدة11917706

عادل مفتاح12049344

عمر عامري12148523

طاهر نصير12272008

فاظمة بومحند12362213

عثمان ملنيعي1244468

ايمان الباسطي12546605

دليلة الغزايل12655502

زهير العبوبي12718442

إبراهيم شقور12828060

عادل الشمبيط12922341

خالد توفيق13054954

منير عروس13140456

مراد عبيوي1329665

ياسين حفالوي13313729

حسينة اطريح13480074
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نزهة تحاجيت13522921

زكرياء الطالعي13623180

نادية املساوي13723015

حمزة حمالوي13867742

فتيحة فرحاوي13933082

عبد الصمد املتليني14048331

فاطمة الزهراء العمراوي14120064

رفيق الكانة14269409

نبيل اعرارصة14335768

فدوة قايدة14420795

نسرين خالد14523152

شيماء الزغاري1465922

أمنية مول العاود14756852

حمزة علوان14865391

أسامة املكاوي1492604

أنس العنكود15018616

فاطمة الزهراء بركام15119713

عبد الصادق زكير15252599

سعيد فارس ي15369025

سهام الشهاني15418272

محمد الصيادي15522882

عواطف جبلي15611647

خالد الفرحاوي15749762

امان كحيلو1583272

حمزة ناس لحسن15915348

محمد جلوق16054541

أيمن بنعمار1611898

هشام بوضة16249852

سكينة الناصري16354560

خديجة مزوز16450842

الهام وقار16571619

محمد الحارتي16672218

عبد هللا أغلبيل16758058

املصطفى جابري16841572

مريم بهجة16937574

عبد الفتاح الحداد1706982
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عادل بجة17122922

نبيل الوردي17247522

الهام ابن الزيدية17341648

عبد العزيز العثماني17420141

يوسف مطيع17511321

اسماعيل بومجدي17650537

ياسين بوطوبة17715170

محمد بوزديكا17856953

انصاف بنعبار17926613

مصطفى البركي18062032

لبنى كربوب18161909

أنس لكيز18255606

ايوب واوا18373013

اكرام الحضري18456001

أيمن السميري18567005

وجدان الصالبي1862977

ياسين دراوي18713486

سعيدة العباس ي1884136

ياسين طالبي18974943

كوثر األبيض19045100

بشرى السعداوي1913612

خولة أطبيب1922616

انور زايد19320221

أيوب سعدالدين19469311

عادل امالل19519072

يوسف أصتاح19646462

فاطمة أمالل19726405

عبد هللا العباس ي19819101

سهام بوالخراطي20060854

معاد الكلخي2014188

كريمة الطالبي20259967

رشيد سقاط2031555

هيثم عوينات2047402

ياسين أعريب2053266

سناء منصوري20665482
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نسرين ازذاذ20723211

نوال لعريف20848752

فتيحة نادي20973562

صالح الدين بنعشور21037990

حفصة لهنة21143904

زكرياء ايت بعزبز21245950

حكيمة لعطاري21361738

أيوب هيا21481701

لطيفة دراز21523214

هشام حمي21655077

محمد البداوي21748834

منتصر شعيبي21844175

عائشة بوزملاط21938727

عائشة بصولة22058155

خالد موشاري22148670

محمد الجراري22222979

إسماعيل املرابط22313890

ياسين برقوش22436225

نورالدين بوعودة22550722

محمد اتحميديت22661697

الزيتوني العجمي22744601

محمد اد بن عمر22857338

فاطمة الزهراء امزيل22922884

أنس منان2305778

رشيد امللوكي2319104

أميمة باموس23214691

عبد السالم القرش ي23326983

أروى املرابط23431083

معاد الشكريدة23553128

مريم خيبابي23674756

منال لبزوي2375137

حنان الشرادي2389296

عبد الصادق حفيظ23926992

إيمان أيت عمي24047928
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