
االسم الكامل الرقم التأجير

لحسن أدراص1553396

ن الفوحي1513799 محمد امي 

ي1514068 امال الشعي 

ي1553822
ي زرهونن

جالل سلمونن

ي1375786
محمد العثمانن

ي1375747
يونس العياش 

محمد حنان أبيط1524945

ي1169060
ي الغيالنن

يف الحسنن محمد الش 

عبد اإلله الطريبيش1375813

ي1554076
عيىس كورن 

عائشة الحجاوي1554758

فاطمة بلخليع1055230

رشيد قلعاوي1230133

احمد ايت المودن1553979

عبد الرحيم فارشي1553385

محمد معاش1553994

عزالدين زنون1554005

عبد السالم االبراهيمي1375923

محمد فضيلي1272507

حسن امزال1556155

نادية رقاب759943

ابتسام الوطواط1555175

ي  الجتياز االختبار الكتاب 
ن ن المرشحير الالئحة األولية للموظفير

  لممارسة خطة العدالة بالخارج
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االسم الكامل الرقم التأجير

لحسن ابودرار1513746

يدي1553313 ن محمد الي 

عبد الفتاح المهتدي1553945

إدريس ابراح1169381

عبد هللا ملحاوي758472

وفاء سامر1608897

عبد الجبار صديق1229744

ي1169183 عبد هللا ناح 

عبد السالم العاقل1272579

حميد بوروضا66765

بنعبد هللا حفيظة1375860

ابراهيم كريمي1142633

فاطمة دهمي1230539

ي1553905
فريد تزرون 

زهور البحاطي1514371

زهور المرابط83951

عبد العزيز المساوي1556090

عبد االله ابن قاسم1272584

مهدي محمد بنسليمان1553433

الحسن حميميد1143062

محمد الموقت1143388

سعاد الجامع789092

رشيد األطرش1169556

ي1273034
محمد جريفن

ي782889 علي مي 

خالي مصطفن1142645

عبد السالم شباكو1514073

رشيد شحيمة1513528
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عبدالسالم بنعمر713636

لطيفة شعيب1554532

يوسف منصوري1556063

عبد الواحد مطيع1230560

حفصة جاري1514314

بنحمد سعيد1230014

محمد بهلولي1230463

ي1230190 نورالدين ش 

عبد اللطيف الحسناوي1553316

ادريس ابر يطل1055288

فؤاد وجدي بكوش759819

انوار المامون1230167

فؤاد بلمامون1514259

عبد اللطيف بوزيان1272668

الراحة ميارة1554663

علي السهول1272595

فاطمة الزهراء سيكاك1608930

ور1272568 ن المهدي الي 

عبد الرحمان العواد1229707

عبد العزيز حبا ن726652

يوسف اخراز1556234

محمد الوالي1556107

اوي1169191 طارق خضن

محمد بركشة394736

علي فوهال760622

عبد الرحمان الصالحي99847

ليل حيدار285991

فاطمة بن الطبيب732664
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محمد أغزيف1272997

احمد بلمحمادي1055032

ي1375891
محمد الخرش 

احمد سليلي1513686

حنان المنصوري1376242

لحسن عشور1230546

رشيد عمرا ت1055170

رشيد نضامة1513620

عبد العزيز االحمدي1556228

فدوى حمودة1609484

مراد مجاوي1054891

طارق اعرارة744668

ي1514033
ن

علي بنتاغ

موراد عزيزي1169588

جمال اعيسا1272458

ي1375746
حفيظ حساينن

سناء حسون1556112

ي70897 ى وهن 
بش 

عبد الرزاق بن صمود1375828

محمد اكثي 1608898

محمد القدوري714556

علي اسكور1230029

يوسف اجاك1274546

حرية والي علمي782882

كمال المنصوري1375511

ى بالحاج1376170 بش 

بوبكر اساوري1169092

هشام كوشي1556196
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ي1169776
بوشعيب بخروش 

ي1554759
رشيد العدونن

رضوان بن التيس1554038

فاطمة بوهالل1273201

ي1272937
هشام لعوينن

عائشة النارصي1375806

ابراهيم حزيم1376235

ي1608934
موح زنن

مصطفن فزازي1553915

عبد الرحيم خليل1055110

محمد ابو بكر1169147

المهدي بلهبيل1142659

ي713397 عبد اللطيف الخضن

أحمد الكحل744912

محمد رضا دويدة1555993

محمد زوك1143152

عبد الحق بوترخا1375832

إيمان موية1609228

سعيد أخساي1230296

حميد بن الصبان1609201

رضوان بوكثي 1554028

رباب األحرش1609156

اك1273248 محمد الي 

سمية بن يحي1556140

رشيد اليونىسي1055062

عبد اللطيف رقاس1609445

ي1554616
عدنان العزمانن

محمد الطودار1554133
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كريمة بوجناح835504

محمد ايتيبو1375523

محمد االدريىسي1554761

ي782912
حسن الكرحن

أحمد سويلم1375670

رضوان هالمة1554631

ي العلوي835700
فاطمة الزهراء الحفيظن

وري1554847 ن عبد الجليل الغلي 

منتض العزوزي1513542

ي1553290
ن
سناء مساف

فاطمة الزهراء بنعلي1169450

عثمان الوجدي1556229

محمد اجعجاعن1375808

ي1553925
إيمان الرحمونن

محمد كوسكسو1169047

عبد الرحيم بن الفقيه844623

ي835409
مليكة بزانن

الشعيبية سموح1375343

حسن الحسناوي847785

ي1142695
نجاة محفوطن

ى رياض1553917 بش 

كريمة ابو السعيد1556021

كريمة لكزولي1514040

ي782841
عبد الرحمان ديانن

ي835689
ي التمسمانن

محمد الريفن

عبد اللطيف لشهب1229696

نور الدين اوالد لحسن1169050

ي1556239
ن الحريضن ياسي 

6/23



االسم الكامل الرقم التأجير

علي صنب1554710

مبارك بابزاهو1554157

جمال قابش1375863

المصطفن بادنان1230116

محمد الطوبال1553825

اسالمة حميا1554745

محمود المداح1375909

محمد البار899719

ي1609215 محمد رضن السحي 

سعيد كرومي1273214

سعيد اللوزي1556085

فريدة حدو رحو1556206

خليل خيامي1555651

حسن تكرامت1142629

الحسيــن أسـرواض70946

ار1556093 ن مريم بويمي 

عبد الصمد رفيع1554457

فا طمة ابظي846772

ار1554913 رفيعة بوش 

محسن عسو1514216

ي حراث1230211
 
ف الش 

نادية السوشي1375521

ي بياه1169258
عبد الغانن

فاطمة بن عجيبة744888

ي1553955 وفاء اتيون 

امزيل ابراهيم1554226

خالد نبيه1169466

نهلة تيمكت1556168
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السعدية تعزى1142622

بوبكر الرفيق1556126

البشي  ادبسالم1272589

اسماعيل انجار1513625

فاطمة دحمون1169251

حامد حامدين1553368

ي1556213
فدوى رحون 

زهراء جواد1142660

محمد جميل1273255

سعيد العيساوي1272545

رشيد امشيش81368

شيــــع المتوكي1555576

عادل الشتيوي1514136

ي1142884 اين 
محمد الي 

حسنية الفرحي1142902

عبد المجيد السيتل835499

محمد البوخاري370611

أمينة بهلولي1555301

احمد الخنيفري1230292

مليكة منون1608917

ن1055171 رشيد دهني 

ي1553798
ن
ف محمد اإلدريىسي الش 

الحسن التيالي729371

ادريس الوكيلي1142908

ي1375671
عبد الكريم رحمونن

عبد المجيد الباهي1169573

لو بنة الشنتو ف1002339

محمد أبلوز1554261
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عبد الكريم ناموس1169507

محمد جندي1554154

امبارك دربل1272377

هشام الجبوري1375378

أمينة الطويل1142812

عبد هللا جيم1555422

محمد ايت حمادي1513793

عبد الرحمان السحمودي1272604

مصطفن شويميج1169536

كمال نسيف702319

ي744935
ي احماموش 

عبد الغنن

عائشة الحداد80953

ي370533
عبد القادر الكسوان 

خالد زوكار1230504

حياة النوالي846771

يوسف ادريدو1272616

خالد الدك893570

مبارك والساع1375265

خالد العرعاري1514039

لمياء البهجة1514416

ي82114
ي الراضن

عثمانن

مصطفن النارصي1556227

وك1554861 أحمد مي 

ادريس رويطة841286

فيصال افرياض1273207

عبد الرحيم مومن1055111

نادية يحي1554819

عبد القادر نصار1055187
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كريمة متوكل1554783

لحسن للوشت1230050

عبد هللا بونوح1553966

ة غازي1375866 بوش 

حمو فوندير1553949

حدو بوراس1272429

رشيدة العلوي1169067

ي835519
لحسن ملوانن

محمد حنتارة1555295

السعيد بوفنار1375271

الطيب ازحاف1375601

أحمد لواء الدين1272590

ي1553397 عبد القادر الناح 

ي1556176
 
ف جمال الي 

ن الروشي1556136 ياسي 

المصطفن زيماوي1230289

ي1272480
محمد نقراش 

عبد الرحيم رقيب1554473

ن1553984 يوسف مكي 

محمد صيور1230057

ي1554784
مراد الحسنن

ي1609199
عبد الرحيم اغبوش 

غلول1230128 ن رضن هللا بين

عبد هللا شوبان1609420

ي1554033
ى شفيف  بوش 

عمر مخالص1556226

محمد النميلي390431

رضوان مزوار1002507
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موالي هشام رائع1375771

سليمان أوكيس1273000

ادريس ايت مالك1272588

وس1554189 امال عي 

حسناء توفيق1272572

ي1513596
يوسف سليمانن

محمد منشيف729492

رشيدة لفرايحي1609194

ي السقاي713530
عبد الغانن

خليد ناكي759816

سعيد صميم1169286

محمد يوزي336764

ي1553838
هشام الحمدانن

يامنة بنكميل1514017

اط1054888 خالد زعي 

منية الحكيم1609151

ي786234
أحمد قشانن

المحجوب الزاوي1514357

المصطفن المسيح1554779

لحسن ودو1272457

ي1272403
طارق بوجاسن 

ابراهيم شباب1054710

بلعيد المخطار1553921

عمر فكري1375591

عبد الحفيظ االدريىسي773372

مصطفن اكوح1272396

عادل سحمو1142774

كريم عزي1230012
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سعيد القداري1272436

ي1272517
سليمان اريفن

فكري اشهبون1230017

ي1143121
محمد يوسفن

حسن أوالد موش1169149

المصطفن برناوي1553816

وك1229840 هشام مي 

محمد العمراوي1553818

يوسف الفياللي1169480

عبد الرحيم كريمي1609172

علي نزي75981

يوسف الشافعي1168982

ابراهيم جاللي1273131

محمد ناشط835607

ي1273045
الزهور عمرانن

عزيز نداعلي وحميد1513509

ي1169181
ي عجينن عبد النن 

محمد رضا هللا بلكبي 1169567

جواد الهروس1272546

محمد لكبي 1553902

ادريس ختا1375318

نزهة عنينو1375865

مريم بوفرشي1556046

حنان الراشدي1513614

رحمة اخريف1554810

نور الدين بنعيىس1230165

ن عسيلة1609195 ياسي 

ي1169174
خالد الهانن
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االسم الكامل الرقم التأجير

رضوان بشام1272612

يوسف العلوش1609159

ي1554774 توفيق لعمي 

عبد هللا عصفوري1272369

عمر الجليل846727

محمــد أوتـدراريـن835745

ي1375509 احمد الطالن 

محمد تغزاز1230147

عزيزة حركات1609196

محمد ابن عشور846752

ي336366
عبد الحفيظ الوزانن

ي1169672
المصطفن اللقونن

ي1273060
ادريس حمانن

محمد الشارف836916

عبد العزيز بكروي1272555

سعاد ايت بن عدي1513994

عزيز الحيمر1375766

منية رشدي1608913

ليل بن حمي9020202

أمال اقسو1556058

نىه القري98767

محمد جزولي1273068

محمدعدنان الخاوى1273040

محمد الخوري1230016

محمد بغدود1169198

نور الدين أسويق1273012

ليل مفتاح1273030

أبـو سفيا ن آيت الها شمـي1000131
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عبدالجليل العلمي1054613

ابراهيم المنصـوري371022

احمد بتاح1375933

ي1554116
 
سعيد صدف

عبد هللا لمقدم1513571

بوبكر بوكرين1513557

ي1169169
عبد الرحيم بانن

ي1272953
السعدية الزيان 

الحبيب العطشان1375339

ي1376227
مني  الغيدانن

عبد العزيز الشاج1553342

حنان بلحسن86795

حسن القندوشي1375743

نا دية ز ا ير ي397096

ربيعة مهرار1000095

محمد العلوي العبدالوي394776

عبد الحق التكماطي1556137

عبد هللا اهزاوي1554768

عياد حومالك1273253

السعدية عزيز1556098

ي1375294
عبد السالم الدقونن

عبد الرحمان بوجنان1272617

سعيد بوكريم78722

جت1556094 الحسن أيت تلي 

رشيد بوهرية1514317

ي1376252 المصطفن الوطاح 

ي العماري1375369
 
صباح الصادف

علي بلغازي1230158
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االسم الكامل الرقم التأجير

إلياس الجليلي1513776

زكرياء بنعبو1376229

ي عمري1168987 العرن 

حفيظ أفتيس1553317

ي امعزول1272411
عبد الغانن

محمد قشاغي1272408

عزيز هداوي729487

لحسن طويل1065202

حسن الخودي1513795

ة حسون1513680 سمي 

عبد الخالق نجيلي1230236

محمد ايدي1376224

فاطمة محمودي372271

ابراهيم لعوينة1229701

ي1554040
 
شفيق مرزوف

ي713862 خديجة اجعين 

ن بابا1230015 االمي 

عبد الكريم اسماعيلي علوي1554224

نزهة بكانة1554841

مصطفن ابلقاسم1554166

ي1556149
موالي الفضيل بلغين 

سمي  فهوم1230148

ادريس لفحايص1513950

احمد لشهب1553899

نرجيس علوي محمدي1608926

عبد هللا الخدروي1055231

ي1169676 عبد الرحيم الكعن 

ي1272558
محمد قوش 
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احمد تويس1554078

لحبيب النعيمي1554724

ي1375739 بوشعيب خنبون 

رجاء فراق1513570

هشام حنان1554006

عبد العزيز كمام1554026

خدوج االمام1375384

ي726876 سعيد الفاران 

ي1272301
طارق مرونن

خليد نورالدين1553801

ي1554760
حياة خالحن

عثمان القري1055348

هشام المصباحي1556066

عبد هللا البوريمي1272412

يف1055069 طاهري الش 

حياة جوهري1554326

محمد الغازي1553380

فاطمة الزهراء احمري1555526

بوشعيب ماغىسي75850

موالي عبد هللا نبوي1556204

عبد الحميد الجريد711696

ميمون عماري1553901

نبيلة بوقطاية1555029

عبد هللا اوتبكات1555200

حسن داودي1513567

خليل ابن الفقيه االدريىسي1555992

جمال بوعبيد1272679

عبد الحكيم قطيطب1554751
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المصطفن بوعزاوي1272640

عبد الجليل صيكا1554169

عبد السالم زواكي1608900

ن اميود1376105 ياسي 

رضوان المالكي1375800

ة1513659 جواد جبي 

محمد شكور1272964

نبيل أبقال1514219

ن729265 رشيدة بالمي 

زينب بوصابر713776

ازهور الرياحي االدريىسي1376179

فاطمة اعزوز80936

حسن اويزي1230608

علي اللبان1375307

هشام علوي1553338

سمي  الشمال1554767

ادريس شكي 1375326

محمد اشن1272603

محمد البكوري846450

رضوان شوشو1553399

مينة منصور1553845

عبد الكريم اجناح1230262

مصطفن عامر1001307

احمد كمال81385

منصور أوراغ1272548

ربيع بنضدي1555503

حمزة القباج1609414

نجاة مهدوب782803
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ي1375853
عبد الكريم يعنن

محمد حمدي1376226

سالم مهلوب1553333

ي1054736 حميد الشهن 

المصطفن جبور1169515

كريم هراد1514172

مليكة ا سما عيلي علو ي1054831

الحسن امنصور1230252

حميد ابنعل1272884

محمد الريــــح835649

مصطفن عطان774716

سعيد حافظ1376166

عبد اللطيف عزمي1042316

يوسف حنجاف1554077

اسماعيل سعدان1375607

محمد كحيحلي1055178

زكرياء الحقاوي1272391

ي1553928
سعيد الحافظن

محمود الخوجة1554729

ن بختاوي1513816 أمي 

امينة لكويس1554795

محمد بوحرشش1169513

محمد اشهبار1608935

محمد باديس1273256

عثمان بن حميدة1230299

ابراهيم تنافعت1375852

محمد آيت داود847955

محمد اسماعيلي علوي1553906
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عبد النارص بن ميلود1554127

عبد هللا انوش1273136

موالي الحسن عمرات1230090

براهيم الساعيدي1554170

رشيد ايت شي حمو1230087

سفيان سلمي1609149

محمد الحقاوي846471

ي70943
سعاد اليوسفن

ي1375581
أمنية المدنن

نور الدين كمال1273198

فاطمة المولودي1553306

المختار لبيب1169802

لحسن متوكد1169102

مصطفن مسكار1169505

فؤاد الربــع1554756

ي1553969
مروان زيانن

ى خربوش1609207 بش 

ي علوي1001293
موالي المصطفن بلغين 

محمد ايت برحيم1272446

عادل الكركري782924

نعيمة بوشمامة1272551

المنتض نويجفا1609218

ي1055095
ادريس لعيىس 

ي1514204
المصطفن الرزينن

ي71690 رشيد فقي 

سعيد دهرير1375613

جالل زاوي1556166

ي1609452
عبد العزيز الزيالش 
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محسن الصحراوي1553944

وفاء الوادي370646

المصطفن باكوري1375661

لحسن أغشوي1553953

فايزة العموري1553927

ي1230287
عبد الحافيض يوسفن

عثمان غفران1376135

الحسن احنكور1272364

موالي أحمد منا نـي71244

محمد لبكا835695

عبد المجيد حمريش1375483

عزيز عليل1169482

ي1169696
 
حكيمة شوف

موالي المصطفن صوضي1273259

محمد والياس1272308

نوال غاندي1230069

محمد بريول898394

سعيد اباضة1000083

عبد المالك ملوك1554827

صالح ازاك1554103

سا عيد حدو724890

حميد بيوض726454

شعيب مزال1513597

فاتحة كمان1609155

عبد اللطيف احميد1055097

ي1376249
محمد التوان 

عبد الحق حرفاف713818

ى كماح713549 بش 
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محمد عىسي1553810

نادية المرنيىسي732660

فؤاد المنصوري1375822

عبد اللطيف كدار1553849

محمد الزاهي1554089

ي1375778
ن
ف حسن ش 

هشام حيىسي1513518

عادل تاجار1272992

عبد اللطيف امروس1556055

قاسم الصديق835667

خديجة حكيس1609158

علي مشكور1556224

ي1553982
محمد قطبانن

امينة بدراوي1609317

عبد العزيز ديبو1554110

محمد عبد الحليم النارصي1273244

ي1554414
حميد الشبانن

سعيد الصاويت1376194

فتيحة الشهراوي760424

أمينة توفيق1043187

خليل بن الضو835686

محمد القرامظي1272414

ن تشيكو713682 الحسي 

ابراهيم بوشنتوف1375901

ع1376188 عزيز بنش 

ي زروال1230156
أحمد بنانن

فاطمة نافعي759967

عبد الحق الما1553846

21/23



االسم الكامل الرقم التأجير

عبد الهادي هيبة786351

رضوان امرير82754

ن كثي  مسناوي1142894 موالي الحسي 

ي1230689 ة الشعي  سمي 

يف1375789 محمد الش 

محمد حشموض1230095

حليمة زجلي1609234

عبدهللا الشدلي1230544

رشيد البقال1169529

علي سليمان1556044

نادية المهدوي1555972

ميلود بنسودان1169096

طامو الزروالي1169543

حسن مسافر1555558

ن بوكريم1513782 ياسي 

ن1554734 خديجة ماء العيني 

حفيظ غراس1273134

ة الراشدي1609230 نصي 

عزيز بلحاج1555384

ادريس بن بوعبيد1609391

ي1553794
لبنن المرانن

عبد الصمد نافل876155

علي أغصاي1553344

موش المودن1230103

ن برار1142635 الحسي 

ي1055071
عبد الكريم العدالنن

مريم ديدو1554747

سفيان الزوين1609323

22/23



االسم الكامل الرقم التأجير

حسن ارشوق1554599

كوثر الشاوي1554790

امل السباغي1554644

ي1609269  لحبان 
المصطفن

زينب الشيضمي1556039

ي846732
احمد الدمعن

ي1553329
مراد الرايىس 

لبنن بوشياه1553331

رشيد بخراز1230144
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