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المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20122001/05/14دمحم الغازي1229730المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم01/01/20142003/03/10نفيسة ابريك1272509محكمة اإلستئناف بآسفي01/01/20131994/04/21ثريا العثماني837171

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20122001/05/14دمحم بن أفراعي1169800المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان01/01/20141994/06/24نعيمة الدحماني65791المديرية الفرعية اإلقليمية بآسفي25/10/20122002/10/25البشير الحموني1272345

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20122001/05/14كمال بالمحجوب1169799المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان01/01/20131994/03/02نعيمة خريش66590المحكمة اإلبتدائية بآسفي01/01/20122001/05/14رضوان مسباح1229721

مديرية الموارد البشريةوزارة العدل  
قسم الموظفين

مصلحة التوظيف والترقيات
الئحة باسماء الموظفين المؤهلين للترقيواالمتحانات المهنية

داخل نظام الحصيصالى درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة  
2020دجنبر  31والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية

منتدب قضائي من الدرجة االولى: االطار 

المملكة المغربية

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20142003/03/10نعيمة بوشمامة1272551المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان01/01/20131994/05/26عائشة كودية846457المحكمة اإلبتدائية باليوسفية01/01/20122001/05/14سلمي المصطفى1229698

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20142003/03/10منصور أوراغ1272548المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان01/01/20142003/03/10عبد السالم ادريسات1272560المحكمة اإلبتدائية بالصويرة01/01/20141994/07/04عمر الجليل846727

المحكمة اإلبتدائية بأزرو01/01/20141994/06/27عبد العا لي بودودوح66560المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب01/01/20131994/06/14نجات بنطيب66592المحكمة اإلبتدائية بالصويرة10/03/20132003/03/10دمحم تفوين1272554

المحكمة اإلبتدائية بأزرو01/01/20141994/07/04حجيبة مومين846469المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب10/03/20132003/03/10رشيد فريقش1272576محكمة اإلستئناف بأكادير01/01/20122001/05/14المختار لبيب1169802

المحكمة اإلبتدائية بأزرو01/01/20131994/06/21فطيمة لغريسي846663المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب10/03/20142003/03/10احمد ادريدار1272593محكمة اإلستئناف بأكادير01/01/20142002/12/16امبارك دربل1272377

محكمة اإلستئناف بوجدة16/01/20111991/07/01موراد رمضاني898328المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20141993/04/26مينة العقيوي731847المحكمة التجارية بأكادير01/01/20142003/03/10عائشة نمغارن1272542

محكمة اإلستئناف بوجدة30/05/20112001/05/30نبية بنحمو1169773المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20141994/06/27دمحم بنساسي846446المحكمة التجارية بأكادير01/01/20142003/03/10عزيز الحيمر1272652

محكمة اإلستئناف بوجدة01/01/20142003/03/10حكيمة انفة1272527المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20141994/06/02فاطمة المصموضي847925المحكمة اإلدارية بأكادير01/01/20131994/03/07ربيعة ساركي837193

محكمة اإلستئناف بوجدة01/01/20142003/03/10فاتحة بوعبد هللا1272533المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20132002/02/26بوشتى بن الطاهر1230253المحكمة اإلدارية بأكادير10/03/20132003/03/10البشير ادبسالم1272589

محكمة اإلستئناف بوجدة01/01/20142003/03/10مصطفى يزيرة1272601المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة05/07/20142004/07/05عبد اللطيف دهاج1273245المحكمة اإلبتدائية بطاطا01/01/20142003/03/10ابراهيم المنظور1272575

12726172003/03/10حليمة بوحوت1230252837380 محكمة اإلستئناف بوجدة01/01/20142003/03/10عبد الرحمان بوجنان1272617المحكمة اإلبتدائية بالناظور01/01/20131994/03/07حليمة بوحوت837380المحكمة اإلبتدائية بتارودانت01/01/20132002/03/01الحسن امنصور1230252
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المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة01/01/20141993/08/16احمد اسميرس732007المحكمة اإلبتدائية بالناظور01/01/20131994/04/26عبد السالم بوراس846775المحكمة اإلبتدائية بإنزكان14/05/20112001/05/14عمر فاضيل1229709

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة01/01/20142003/03/10دمحم عيساوي1272605المحكمة اإلبتدائية بالدريوش01/01/20141993/06/29دمحم بغداد732010المحكمة اإلبتدائية بإنزكان01/01/20142003/03/10عبد الرحمان لمين1272566

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة01/01/20142003/03/10عبد الرحمان السحمودي1272604محكمة اإلستئناف ببني مالل01/01/20131994/05/13نعيمة الكامل846653محكمة اإلستئناف بالجديدة01/01/20131994/04/18بوشعيب العنبر707869

المحكمة التجارية بوجدة01/01/20131994/02/28سميرة كمي837347محكمة اإلستئناف ببني مالل10/03/20132003/03/10مولود مزين1272586محكمة اإلستئناف بالجديدة01/01/20131994/04/18عائشة النهاج837169

المحكمة التجارية بوجدة01/01/20142003/03/10سميرة برتال1272522المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة01/01/20131994/04/22مجيدة المالكي844430المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة15/01/20112001/01/15حياة بوخلفة1169564

المحكمة اإلدارية بوجدة01/01/20141993/05/18رشيد المسعودي732008المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة14/05/20112001/05/14ابراهيم لعوينة1229701المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة01/01/20132002/07/08خالد اسيد1272330

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/01/20131994/06/13الصافية عبداالوى846497المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح14/05/20112001/05/14دمحم مسموع1229714المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور01/01/20141993/08/11خليل بن الضو835686

01/01/20131994/07/12بوشتة العالمي10/03/20132003/03/10846500الهاشمي الهيباوي127254710/03/20132003/03/101272556 المحكمة اإلبتدائية بجرسيف01/01/20131994/07/12بوشتة العالمي846500المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح10/03/20132003/03/10الهاشمي الهيباوي1272556المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور10/03/20132003/03/10نور الدين الوليدي1272547

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف01/01/20122001/05/14التهامي الخبيزي1169801محكمة اإلستئناف بتازة14/05/20112001/05/14دمحم القسمي1229705المحكمة اإلبتدائية بالجديدة01/01/20141993/08/24سعيد اليونسي732649

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف01/01/20142003/03/10أمينة الذهبي1272573المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20141994/07/18نزهة المنصوري66594المحكمة اإلبتدائية بالجديدة01/01/20131994/05/12الزهرة الشرقاوي844645

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت10/03/20132003/03/10فاطمة قدوري1272526المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20131994/06/27راضية بخيش66595المحكمة اإلبتدائية بالجديدة01/01/20131994/04/25جميلة المساوي844821

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/01/20131994/04/27حميد رمضاني844432المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20131994/04/25سميرة مطيع66599محكمة اإلستئناف بالحسيمة10/03/20132003/03/10عبد االله ابن قاسم1272584

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/01/20141994/07/18اعلي الصالحي846453المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20141994/07/05فتيحة المنصوري71277المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة01/01/20131994/04/13يوسف عالش837516

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/01/20131994/05/16لحسن قربــــــا846729المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20141993/05/17فاطمة العيد729657المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة01/01/20142003/03/10سليمان اريفي1272517

مديرية الميزانية والمراقبة01/01/20141995/12/18عبد الرحمان الصالحي99847المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20131994/04/18حميد السدراتي844622محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20141994/06/28عبد المجيد ميري65803

مديرية الميزانية والمراقبة01/01/20141991/08/28دمحم صواب898342المحكمة اإلبتدائية بتازة14/05/20112001/05/14علي الفكعة1169793محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20141993/01/26فؤاد صيدي715095

مديرية الميزانية والمراقبة22/04/20122002/04/22فؤاد بوتدغارت1230455المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20142003/03/10جواد الهروس1272546محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20141994/06/27مامون نغاش846465

مديرية الميزانية والمراقبة22/04/20122002/04/22يونس رشدي1230457المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20142003/03/10سومية العافوي1272597محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20131994/06/09خديجة فقيهي846493 مديرية الميزانية والمراقبة22/04/20122002/04/22يونس رشدي1230457المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20142003/03/10سومية العافوي1272597محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20131994/06/09خديجة فقيهي846493
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مديرية الميزانية والمراقبة01/01/20142003/03/10عبد الرزاق اوبجا1272583محكمة اإلستئناف بتطوان10/03/20132003/03/10امجد تهبوش1272661محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20131994/05/10أحمد كيناني846655

مديرية الميزانية والمراقبة10/03/20132003/03/10حسن القباب1272639المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان15/01/20112001/01/15عبد الجبار الغندور1169443محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء06/07/20122002/06/16نبيل الشادلي1169415

مديرية الميزانية والمراقبة10/03/20132003/03/10سناء بها1272651المحكمة اإلبتدائية بوزان01/01/20131994/04/04فتيحة طباق837179محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء03/03/20132003/03/03رضوان دازارى1272443

مديرية الميزانية والمراقبة29/11/20142004/11/29دمحم أزرار1375287المحكمة اإلبتدائية بشفشاون14/05/20112001/05/14عبد الرحيم الزباخ1229718محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء03/03/20132003/03/03عبد القادر الدنياوي1272444

مديرية الموارد البشرية01/01/20141994/10/03عبد العلي الراشدي65921المحكمة اإلبتدائية بتطوان14/05/20112001/05/14فاتحة مجدوبي1229733محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20142003/03/10بوشعيب اإلبراهيمي1272528

مديرية الموارد البشرية01/01/20141994/07/01زهراء هيصور65925المحكمة اإلبتدائية بتطوان10/03/20132003/03/10بوشتى زياني1272515محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20142003/03/10نجيب ابن الشيخ العلوي1272538

مديرية الموارد البشرية01/01/20141994/06/24صالح الدين الحطاب66600المحكمة اإلبتدائية بتطوان01/01/20142003/03/10وفاء الحطري1272559محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20142003/05/09رضوان امديز1272682

مديرية الموارد البشرية01/01/20131995/05/25نعيمة بنقادة03/03/20132003/03/0383963حسن القشيري127268101/01/20142003/05/121272493 مديرية الموارد البشرية01/01/20131995/05/25نعيمة بنقادة83963المحكمة اإلبتدائية بتطوان03/03/20132003/03/03حسن القشيري1272493محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20142003/05/12عبد الرحمان ركيك1272681

مديرية الموارد البشرية01/01/20131995/05/29حياة وعلي86766محكمة اإلستئناف بخريبكة01/01/20131994/04/08سعيد حتماني837432المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء25/09/20132002/09/25عبد الرحيم الفاروقي1055116

مديرية الموارد البشرية01/01/20141993/03/16نور الدين لشهب726752محكمة اإلستئناف بخريبكة01/01/20142003/03/10بوزكري مهتدي1272609المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء21/12/20112000/12/11مينة الميضي1169435

مديرية الموارد البشرية01/01/20141993/01/20عبد العزيز عبيد729621محكمة اإلستئناف بخريبكة01/01/20142003/10/06احمد محمود اسماعيل1273217المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء14/05/20112001/05/14مبارك كحلي1169778

مديرية الموارد البشرية01/01/20141992/03/05دمحم حيدار789061المحكمة اإلبتدائية بوادي زم01/01/20141994/04/01خديجة مرات837943المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء01/01/20112000/12/11عبد الرحيم زين العابدين1169429

مديرية الموارد البشرية01/01/20141994/02/11التهامي القدوري836931المحكمة اإلبتدائية بخريبكة01/01/20131994/04/04الزهرة الزكري844440المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء01/01/20132002/07/08عبد المجيد كموح1272329

مديرية الموارد البشرية01/01/20131994/03/21فاطمة اغوتان837178المحكمة اإلبتدائية بخريبكة14/05/20122001/05/14الحبيب بنيوس1229806المحكمة التجارية بالدارالبيضاء01/01/20141994/06/24حبيبة المرسلي71652

مديرية الموارد البشرية01/01/20141994/04/11الطاهر بادي837694المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد01/01/20142003/03/10ادريس ايت مالك1272588المحكمة التجارية بالدارالبيضاء01/01/20112000/12/11خالد جاد1169436

مديرية الموارد البشرية01/01/20131995/10/25مهجة دينية1001291محكمة اإلستئناف بسطات14/05/20112001/05/14المصطفى بورمضان1229740المحكمة التجارية بالدارالبيضاء01/01/20142003/03/10ابتسام حرار1272543

مديرية الموارد البشرية01/01/20131997/02/24مصطفى بركات1054873محكمة اإلستئناف بسطات01/01/20122001/05/14إلهام حنان1229724المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20141994/07/11دمحم مخلص66766

مديرية الموارد البشرية02/01/20131996/07/01مراد مجاوي1054891المحكمة اإلبتدائية بسطات01/01/20142003/03/10بلقاسم مكاوي1272540المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20131993/04/06عز الدين سعيدي724886 مديرية الموارد البشرية02/01/20131996/07/01مراد مجاوي1054891المحكمة اإلبتدائية بسطات01/01/20142003/03/10بلقاسم مكاوي1272540المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20131993/04/06عز الدين سعيدي724886
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مديرية الموارد البشرية03/03/20131997/08/06دمحم بومالك1055029المحكمة اإلبتدائية ببرشيد01/01/20131994/03/01زوبيدة علي وعال837506المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20141993/04/05مينة أمغار726523

مديرية الموارد البشرية02/01/20121997/11/24مر ا د عفيف1055282محكمة اإلستئناف بطنجة01/01/20141994/02/07اكرام بنحساين846755المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20141993/05/17فاطمة الزهراء أبو عقيل732011

مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/01/14قدور الحجاجي1143411محكمة اإلستئناف بطنجة14/11/20122001/05/14عبد اللطيف لشهب1229696المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/01/20142003/03/10فؤاد سدراتي1272618

مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/12/11اسماء احيد1169411محكمة اإلستئناف بطنجة14/05/20122001/05/14بشرى بنعيسى الطويل1229706المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان01/01/20141994/06/23سعيد امشيش846454

مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/12/11احمد العويشي1169416محكمة اإلستئناف بطنجة01/01/20142003/03/10يمينة الخير1272585المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان10/03/20132003/03/10عبد السالم العاقل1272579

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14عبد الناصر ابراهمي1229691المركز الجهوي للحفظ بطنجة01/01/20112000/12/11خالد اشرعي1169424المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20141995/12/15دمحم عناب80030

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14عبد الكريم احمي1229702المركز الجهوي للحفظ بطنجة01/01/20131994/09/16ادريس رويطة841286المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20141993/07/05خالد الساسي729486

مديرية الموارد البشرية07/05/20112001/05/07جمال سليماني25/01/20112001/01/251169786اسماعيل لطفي01/01/20131994/05/191169441فاطمة مباريك846462 مديرية الموارد البشرية07/05/20112001/05/07جمال سليماني1169786المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة25/01/20112001/01/25اسماعيل لطفي1169441المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20131994/05/19فاطمة مباريك846462

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14عبد الحق مسلك1169781المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة01/01/20132002/07/08عبد العزيز ازوتني1272322المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20112000/12/11امينة غميزة1169418

مديرية الموارد البشرية10/05/20112001/05/10صوفنة بن يحيى1169775المحكمة اإلبتدائية بطنجة14/05/20112001/05/14دمحم القاضي1169794المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء25/01/20112001/01/25حنان درويش1169419

مديرية الموارد البشرية16/05/20112001/05/16الجياللي عكبي1169788المحكمة اإلبتدائية بطنجة01/01/20142003/03/10أمال نباه1272569المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء14/05/20112001/05/14سيدي دمحم طهير االدريسي1229726

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14بوشعيب بخروشي1169776المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/03/20132003/03/10اليزيد أيت الحاج1272553المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء14/05/20112001/05/14خديجة عسيلي1229715

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14مصطفى سالمي1169780المحكمة اإلبتدائية بطنجة01/01/20142003/03/10إلهام الشرايبي1272656المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20132002/07/08امعمر كرشان1272331

مديرية الموارد البشرية14/05/20112001/05/14دمحم ابرباش1229720المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير01/01/20141994/06/27فاطمة الغرباوي66588المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20132002/07/08نور الدين نعيمي1272332

مديرية الموارد البشرية01/01/20122001/05/14اسماء البقالي1229735المحكمة اإلبتدائية بالعرائش09/05/20112001/05/09يوسف ملحاوي1169787المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء10/03/20142004/03/10عزيزة بمزغ1272520

مديرية الموارد البشرية20/06/20112001/06/20خديجة رواني1169779المحكمة اإلبتدائية بالعرائش01/01/20142003/03/10سمير اسباعي1272512المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء10/03/20132003/03/10حفيظ عشاري1272539

مديرية الموارد البشرية01/01/20142004/12/11دمحم عاكف1169423المحكمة اإلبتدائية بالعرائش01/01/20142003/03/04عبد الغاني الطاهري1272495المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20142003/03/10دمحم المسعودي1272614

مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/01/13لدمحمي الشرادي مصطفى1143157محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20131994/06/10الحسن االزمي66597المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20141993/11/12نزهة ابو قاسم744754 مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/01/13لدمحمي الشرادي مصطفى1143157محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20131994/06/10الحسن االزمي66597المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20141993/11/12نزهة ابو قاسم744754
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مديرية الموارد البشرية01/01/20132002/04/22بوشعيب محيب1230458محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20141994/04/12دمحم شرا مط844441المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20141993/12/17الجياللي مساوي744909

مديرية الموارد البشرية22/04/20122002/04/22ادريس العبوبي1230461محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20141994/05/11امال صقلي حسيني846452المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20131994/03/16لطيفة رشيد844642

مديرية الموارد البشرية01/01/20132002/04/22فاطمة ابهيجة1230462محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20131994/06/06شامة الدغوغي846488المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20131994/05/10المصطفى اشحايمة844839

مديرية الموارد البشرية23/10/20132002/10/23الشريف لعروصي1272344محكمة اإلستئناف بفاس01/04/20142002/05/28لحسن عشور1230546المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20141994/07/07موالي عمر وردي اإلدريسي846495

مديرية الموارد البشرية03/03/20132003/03/03دمحم بوستة1272461محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10هند خايسيدي1272536المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20112000/12/11فاطمة متمير1169409

مديرية الموارد البشرية10/03/20132003/03/10عبد الحق سرمك1272518محكمة اإلستئناف بفاس10/03/20132003/03/10حسناء توفيق1272572المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء14/05/20112001/05/14دمحم العسالي1229732

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10أنوار يوالقو1272524محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10مصطفى سالمة1272565المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء14/05/20112001/05/14نعيمة فرنان1229710

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10دمحم البصري1272532محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10سعيد العيساوي01/01/20122001/05/141272545الحسن فاتيحي1169803 مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10دمحم البصري1272532محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10سعيد العيساوي1272545المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء01/01/20122001/05/14الحسن فاتيحي1169803

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10دمحم اليونسي1272537محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10عبد العزيز بكروي1272555المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء01/01/20142003/05/13لبنى ويزرل1272677

مديرية الموارد البشرية10/03/20132003/03/10رضوان رفيق1272541محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/03/10دمحم هشام روشدي1272607محكمة اإلستئناف بالرباط01/01/20131994/04/26ابتسام المباركي844824

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10عبد الحميد حاتم1272549محكمة اإلستئناف بفاس10/03/20132003/03/10دمحم اشن1272603محكمة اإلستئناف بالرباط01/01/20131994/06/14لال زينب ديدي عمر846447

مديرية الموارد البشرية10/03/20132003/03/10دمحم الشركي1272557محكمة اإلستئناف بفاس01/01/20142003/05/12جمال بوعبيد1272679محكمة اإلستئناف بالرباط01/01/20131994/06/02اللة حسناء الراشدي846657

مديرية الموارد البشرية10/03/20132003/03/10عبد الحق عميمي1272606محكمة اإلستئناف التجارية بفاس01/01/20112000/12/11امينة بوراسي1169432محكمة اإلستئناف بالرباط01/01/20112000/12/11دمحم رضا الحمزاوي1169417

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10خالد الشواوطة1272613المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس01/01/20112000/12/11مريم امكيرد1169431محكمة اإلستئناف بالرباط14/05/20112001/05/14عبد الرحمان العواد1229707

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10علي السهول1272595المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس10/03/20132003/03/10صفوان معروفي1272660محكمة اإلستئناف بالرباط14/05/20112001/05/14فاطمة عبو1229725

مديرية الموارد البشرية10/03/20132003/03/10أمينة بوعالم1272650المحكمة التجارية بفاس01/01/20131994/03/01امينة الحجاج837354محكمة اإلستئناف بالرباط01/01/20142003/03/10أسماء ودغيري1272534

مديرية الموارد البشرية10/03/20142003/03/10أحمد شهيد1272658المحكمة التجارية بفاس01/01/20131994/05/04سعيد السباعي837501محكمة اإلستئناف بالرباط10/03/20132003/03/10بنيونس عيساوي1272582

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10وفاء المسكي1272654المحكمة التجارية بفاس01/01/20131994/04/25لطيفة التازي844643المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط01/01/20132000/06/12دريس بنيعقوب1168986 مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/03/10وفاء المسكي1272654المحكمة التجارية بفاس01/01/20131994/04/25لطيفة التازي844643المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط01/01/20132000/06/12دريس بنيعقوب1168986
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مديرية الموارد البشرية06/05/20132003/05/06دمحم مريمي1272675المحكمة التجارية بفاس14/05/20112001/05/14دمحم الصوفي1229700المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط01/01/20142002/07/08يوسف الدراكلية1230604

مديرية الموارد البشرية03/03/20132003/03/03عبد المالك أخزام1272494المحكمة اإلدارية بفاس01/01/20131994/03/01عمار ادريسي عايدي837348المحكمة التجارية بالرباط01/01/20142003/03/10جميلة دعموش1272592

مديرية الموارد البشرية01/01/20142003/10/06فاطمة اهل تكرور1273133المحكمة اإلدارية بفاس14/11/20112001/05/14توفيق لعروصي1229717المحكمة التجارية بالرباط01/01/20142003/03/10عبد القادر أمهارش1272594

مديرية الموارد البشرية29/11/20142004/11/29ادريسية الوردي1375276المحكمة اإلدارية بفاس14/05/20112001/05/14لكبيرة العابدي1229694المحكمة التجارية بالرباط01/01/20142003/03/10إكرام زياني1272596

مديرية الموارد البشرية01/01/20132000/09/18سليم العمراني1138119المحكمة اإلدارية بفاس01/01/20122001/05/14مريم البقالي1229738المحكمة التجارية بالرباط01/01/20142003/03/10عبد الهادي بوشتي1272653

مديرية الموارد البشرية01/01/20112000/12/11رشيد غزواني1169430المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور10/03/20132003/03/10احماد ايتبنعلي1272552المحكمة التجارية بالرباط01/01/20142003/03/10عزيز الجامي1272649

مديرية الشؤون المدنية01/01/20141994/09/12سميرة المسعودي66558المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20131994/04/11مليكة الزعلوف66768المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20141994/08/05فاضمة باحمد66593
مديرية الشؤون المدنية01/01/20141993/08/09جميلة الغزواني744917المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20141990/09/01امينة لعرو سي711690المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20131994/04/05بشرى اعجابو837517 مديرية الشؤون المدنية01/01/20141993/08/09جميلة الغزواني744917المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20141990/09/01امينة لعرو سي711690المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20131994/04/05بشرى اعجابو837517
مديرية الشؤون المدنية01/01/20141994/07/06حسن الحسناوي847785المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20141993/05/13جمال الدريسي البوزيدي729673المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20131994/05/11لطيفة بنزينة844603
مديرية الشؤون المدنية03/03/20121998/10/05عبد اإلاله مسكادي1142643المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20141994/07/04مينة ادوازي846470المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20141994/07/07فتيحة بورومي846664
مديرية الشؤون المدنية01/01/20131999/04/26عمرية الزياني1142854المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20131994/06/16احمد ليسري846494المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20131994/05/24نجاة النبادي846766
مديرية الشؤون المدنية10/03/20132003/03/10دمحم حافيضي1272571المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20122001/05/14دمحم اليعالوي1229708المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20131994/06/08رشيدة الحر847926

مديرية الشؤون الجنائية والعفو01/01/20141995/02/22يوسف بال78926المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20122001/05/14هشام الحسني االزمي1229723المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20122001/05/14أمينة شكراوي1229692

مديرية الشؤون الجنائية والعفو01/01/20131994/05/06فاطمة الغسال844427المحكمة اإلبتدائية بفاس10/03/20132003/03/10عبد اللطيف بلكحل1272562المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20122001/05/14رشيدة سعاد1169797

مديرية الشؤون الجنائية والعفو14/05/20112001/05/14نائلة حديدو1169789المحكمة اإلبتدائية بفاس10/03/20132003/03/10عبد اإلاله بنيس1272577المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20122001/05/14عبد الفتاح العشبي1229719

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث01/01/20141994/08/24رفيقة السباعي846684المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20142003/03/10محسن برادة1272574المحكمة اإلبتدائية بسال01/01/20142003/05/14فريدة الغازي1229727

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/05/20112001/05/14مريم سراج1229742المحكمة اإلبتدائية بفاس29/06/20142004/06/29فاطمة القط1273257المحكمة اإلبتدائية بتيفلت10/03/20132003/03/10المهدي البزور1272568

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/05/20112001/05/14احالم بنكروم1229739المحكمة اإلبتدائية بفاس25/06/20142004/06/25عياد حومالك1273253المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20141993/08/16بشرى بلباشا732938 مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/05/20112001/05/14احالم بنكروم1229739المحكمة اإلبتدائية بفاس25/06/20142004/06/25عياد حومالك1273253المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20141993/08/16بشرى بلباشا732938
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مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/05/20112001/05/14كريمة عربية1229737المحكمة اإلبتدائية بصفرو01/01/20141994/06/30امينة يزمي زطايط71603المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20141994/04/13ربيعة عرفي844826

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/05/20112001/05/14عبد الجبار صديق1229744المحكمة اإلبتدائية بصفرو01/01/20141994/01/28فا طمة ابطي846772المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20132002/07/08عبد الجليل الفقيه1272321

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث10/03/20132003/03/10خدوجة فرداني1272615المحكمة اإلبتدائية بتاونات01/01/20141994/07/08ادمحم محسين65427المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20142003/03/10مينة الدهري1272516

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث01/01/20132002/11/24ربيعة بنغازي1375364المحكمة اإلبتدائية بتاونات01/01/20141993/05/17دمحم عبادي729281المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20142003/03/10جميلة بوهرو1272521

مديرية التشريع01/01/20142003/03/10يوسف ادريدو1272616المحكمة اإلبتدائية بتاونات01/01/20122001/05/14دمحم كعيدة1229711المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20142003/03/10رضوان بشام1272612
مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات22/04/20122002/04/22دمحم بهلولي1230463المحكمة اإلبتدائية بكلميم01/01/20142003/03/10الحسن عفيف1272561المحكمة اإلبتدائية بالرباط01/01/20141993/05/18رشيدة بويا729660

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات01/01/20142003/03/10سميرة خديد1272646المحكمة اإلبتدائية بكلميم10/03/20132003/03/10سالم اليوسفي1272587المحكمة اإلبتدائية بالرباط01/01/20122001/05/14رحمة النادي1169796

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات29/11/20142004/11/29دمحم هلول1375283محكمة اإلستئناف بمراكش01/01/20141995/12/12موالي عبد الكريم تواركت1000955المحكمة اإلبتدائية بالرباط01/01/20142003/05/12مصطفى االدريسي1272678

قسم التدقيق و مراقبة التدبير الداخلي10/03/20132003/03/10حسناء اجضي1272645محكمة اإلستئناف بمراكش10/03/20132003/03/10شطومة شكور1272610محكمة اإلستئناف بالرشيدية01/01/20112000/12/11اسماعين يعقوبي1169426 قسم التدقيق و مراقبة التدبير الداخلي10/03/20132003/03/10حسناء اجضي1272645محكمة اإلستئناف بمراكش10/03/20132003/03/10شطومة شكور1272610محكمة اإلستئناف بالرشيدية01/01/20112000/12/11اسماعين يعقوبي1169426

قسم التتبع وتحليل الشكايات01/01/20141994/07/04حياة النوالي846771محكمة اإلستئناف بمراكش10/03/20132003/03/10أحمد لواء الدين1272590محكمة اإلستئناف بالرشيدية14/05/20112001/05/14عبد العزيز العابد1229713
المفتشية العامة14/05/20112001/05/14الحسن العباقي1229729محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش01/01/20122001/01/25سعيدة شكربو1169422محكمة اإلستئناف بالرشيدية01/01/20122001/05/14عبد العزيز العلمي1229693
المفتشية العامة01/01/20142003/03/10عمر رحيم1272611محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش01/01/20142003/03/10نديرة كجان1272591المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية01/01/20142003/03/10رقية لعوان1272644
المفتشية العامة29/11/20142004/11/29لمياء بوراس1375268محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش01/01/20122001/05/14نادية فقير1229741المحكمة اإلبتدائية بميدلت01/01/20141992/02/11عائشة مروي789191
المعهد العالي للقضاء01/01/20141994/06/23مريم الكيحل846487المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش01/01/20141994/07/01فاطمة السباعي71274المحكمة اإلبتدائية بميدلت01/01/20141994/06/03موالي اسماعيل أقاس846770

المعهد العالي للقضاء01/01/20141997/03/04نزهة ساسة1054903المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش01/01/20132002/07/08عبد الصمد عياد1272319المحكمة اإلبتدائية بميدلت10/03/20132003/03/10دمحم قوشي1272558
المعهد العالي للقضاء01/01/20122001/05/14حمادي الطاهري1229716المحكمة اإلدارية بمراكش01/01/20131994/03/02زهراء أيت محند837346المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية01/01/20131994/05/16خديجة حطربوش844431
المعهد العالي للقضاء14/11/20112001/05/14دمحم إكيج1229695المحكمة اإلبتدائية بتحناوت06/07/20142004/07/06دمحم عبد الحليم الناصري1273244المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية01/01/20141994/07/07موالي هاشم صوصي علوي846460
المعهد العالي للقضاء22/07/20142003/01/15خالد المختاري1272665المحكمة اإلبتدائية بإيمنتانوت29/11/20142004/11/29خالد شمس الدين1375313المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية01/01/20131994/05/16دمحم آيت داود847955

المعهد العالي للقضاء10/03/20132003/03/10بالل مومن1272580المحكمة اإلبتدائية بابن جرير29/11/20142004/11/29عبد هللا ايت الطالب1375266المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية01/01/20142003/03/10عبد الغاني احميداني1272578
المعهد العالي للقضاء10/03/20132003/03/10خالد المفيد1272648محكمة اإلستئناف بمكناس01/01/20141994/03/01الدريسبة الصبار837342محكمة اإلستئناف بالعيون01/01/20132002/08/12رشيد حيسون1230620
المعهد العالي للقضاء01/01/20142003/03/10أسماء بنبالل1272641محكمة اإلستئناف بمكناس01/01/20141994/06/28زهور اغرابي846666محكمة اإلستئناف بالعيون08/05/20132003/05/08لحبيب لدمحمي1272680
المعهد العالي للقضاء29/11/20142004/11/29عاديل محمودي1375302محكمة اإلستئناف بمكناس01/01/20122001/05/14دمحم فوزي بوشيحة1169792محكمة اإلستئناف بالعيون06/10/20132003/10/06شريف سيدي العالم1273163
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منتدب قضائي من الدرجة االولى: االطار 

الكتابة العامة30/12/20141985/02/14دمحم زين العابدين السماللي265273المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس01/01/20132002/04/22بشرى غنام1230464المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون01/01/20132002/04/22الكبير زروال1230467
الكتابة العامة01/01/20142003/03/10سعيد األخضر1272600المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس01/01/20132002/07/08منبر النجار1272317المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون01/01/20142003/10/06دمحم فاضل الكراعي1273187
الكتابة العامة10/03/20132003/03/10حسن برغداش1272663المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس01/01/20142003/03/10رشيد مجبار1272608المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون29/11/20142004/11/29عثمان حيسون1375279
الديوان01/01/20131999/04/26نزهة مزيان1142881المحكمة التجارية بمكناس01/01/20141996/07/02عبدالجليل العلمي1054613المحكمة اإلبتدائية بالعيون01/01/20141992/04/20نعيمة جداوي778001

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل01/01/20141995/06/26دمحم لطفي82757المحكمة التجارية بمكناس01/01/20122001/05/14عثماني توفيق1229805المحكمة اإلبتدائية بالعيون01/01/20132002/10/29فاتحة حيدرا1272346

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل20/05/20132003/05/20لسان الدين حران1272676المحكمة التجارية بمكناس01/01/20142003/03/10دمحم فضيلي1272507المحكمة اإلبتدائية بالعيون01/01/20142003/03/10أحمد االكحل1272647

محكمة النقض01/01/20141993/05/10خديجة بنعبد هللا729152المحكمة التجارية بمكناس01/01/20142003/03/10ايمان طوالب1272513محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20141991/01/09عبد الحاق النيوة394399
محكمة النقض01/01/20141994/06/30أحمد عزوز846767المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20141994/06/30فريد االزهر66565محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20131994/04/18جميلة الوزاني837183
محكمة النقض01/01/20112000/12/11جميلة صابر1169420المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20141993/06/10ادريسية عالمي729270محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20131994/05/11فاطمة ابردان844429

محكمة النقض01/01/20112000/12/11لطيفة يفات1169413المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20141993/05/17احمد ايزم744768محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20132002/04/22عبد الغني حموني1230466
محكمة النقض01/01/20112000/12/11ابتسام شكرين1169410المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20131994/04/18فطيم بنهاشم837419محكمة اإلستئناف بالقنيطرة10/03/20132003/03/10عبد هللا الزوين1272544
محكمة النقض01/01/20122001/01/12مليكة مسرار1169412المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20131994/05/31نور الدين عكاش846448المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة01/01/20132002/04/22يونس بسي1230465
محكمة النقض01/01/20122001/05/14عبد العزيز أسعد1229704المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20141994/07/04فا طمة الصحتري846456المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة10/03/20132003/03/10المصطفى بوعزاوي1272640
محكمة النقض01/01/20122001/05/31سعيدة مهداب1229994المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20141994/07/01ادريس جبروك846652المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري29/06/20142004/06/29أ حمد الشرادي1273267
المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم14/11/20112001/05/14عبد السالم الصبان1229722
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