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محكمة اإلستئناف التجارية بفاس30/12/20151998/01/21عبد الوهاب حمداوي1055212المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب13/12/20102010/12/13عالي الزيوكاي1554737محكمة اإلستئناف بآسفي10/12/20142006/01/02موالي هشام رائع1375771

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس01/10/20102010/10/01رشيد قريقبة1554769المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب10/12/20102010/12/10النفاع الروه1554721المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20152000/08/23عبد الرحيم الكريمي1169217

المحكمة التجارية بفاس30/12/20151991/05/27عبد الرحمان ابو عبدهللا898333المحكمة اإلبتدائية بالعيون28/12/20132003/10/06سيد احمد الفياللي1273153المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20152001/12/07المسالني الهاشمي1230077
المحكمة التجارية بفاس01/01/20102008/04/17رشيد جريفة1376223المحكمة اإلبتدائية بالعيون31/12/20122003/10/06دمحم عالي لكانة1273156المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20152001/11/29عبد هللا موالي1230109

مديرية الموارد البشريةوزارة العدل  
مصلحة التوظيف والترقياتقسم الموظفين

الئحة باسماء الموظفين المؤهلين للترقيواالمتحانات المهنية
داخل نظام الحصيصالى درجة منتدب قضائي من الدرجة االولى  

2020دجنبر  31والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية
منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

المملكة المغربية

المحكمة التجارية بفاس01/01/20102008/04/17رشيد جريفة1376223المحكمة اإلبتدائية بالعيون31/12/20122003/10/06دمحم عالي لكانة1273156المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20152001/11/29عبد هللا موالي1230109
المحكمة التجارية بفاس01/10/20102010/10/01حياة خالخي1554760المحكمة اإلبتدائية بالعيون28/12/20132003/10/06عثمان الطالبي1273157المحكمة اإلبتدائية بآسفي06/04/20092009/04/06نور الدين الشارفي1553325
المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور30/12/20151992/01/14الحسين شفيق776306المحكمة اإلبتدائية بالعيون28/12/20132006/09/25دمحم الخرشي1375891المحكمة اإلبتدائية بآسفي16/12/20102009/12/15خالد الحري1554117

المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151991/02/19دمحم فيفو371012المحكمة اإلبتدائية بالعيون30/12/20152006/09/22دمحم عالي مرشيد1375913المحكمة اإلبتدائية باليوسفية30/12/20151998/10/30حسان جابر1142661
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151992/09/28بشرى كماح713549المحكمة اإلبتدائية بالعيون28/12/20132006/09/25يامنة ماء العينين1375893المحكمة اإلبتدائية باليوسفية30/12/20152001/12/10سمايطي رفيق1230063
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151993/08/06دمحم المساوي837802المحكمة اإلبتدائية بالعيون11/10/20112006/09/21عبد هللا خيا1375876المحكمة اإلبتدائية باليوسفية30/12/20152001/12/10دمحم السفيوي1230064
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151996/11/11سمية شالط1054765المحكمة اإلبتدائية بالعيون30/12/20152006/09/21دمحم االسماعلي1375888المحكمة اإلبتدائية باليوسفية10/12/20142001/12/10نعيمة حبيبي1230071
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151998/01/28حا فيظ حنين1055166المحكمة اإلبتدائية بالعيون30/12/20152006/09/22دمحم المباركي1375875المحكمة اإلبتدائية بالصويرة10/03/20032003/03/10رشيد العبودي1272511
المحكمة اإلبتدائية بفاس10/12/20141998/01/19دمحم الويزي1055206المحكمة اإلبتدائية بالعيون07/12/20092009/12/07احمدناه اليزيدي1554173المحكمة اإلبتدائية بالصويرة31/12/20122006/09/22عتيقة التباعي1375877
المحكمة اإلبتدائية بفاس10/12/20141998/01/22احساين ايت الحاج1055211المحكمة اإلبتدائية بالعيون20/11/20092009/11/20سيدي الحسن لعروصي1554172محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20151998/10/05حسن تكرامت1142629
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20151998/10/05فاطمة كساب1142662المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08يحظيه بايا1554713محكمة اإلستئناف بأكادير10/12/20141998/10/05دمحم الهنا1142644
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20152000/09/04احسان الوهراني1169189المحكمة اإلبتدائية بالعيون15/12/20102010/12/15سيدي ابراهيم ارحيل1554718محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20152000/08/28عبد الرحيم شوقي1169168 المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20152000/09/04احسان الوهراني1169189المحكمة اإلبتدائية بالعيون15/12/20102010/12/15سيدي ابراهيم ارحيل1554718محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20152000/08/28عبد الرحيم شوقي1169168
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المحكمة اإلبتدائية بفاس25/04/20132002/02/06عبد القادر المومني1230245المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09دمحم الراجي1554731محكمة اإلستئناف بأكادير10/12/20142001/11/29الحسن ابودرار1230092
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20152002/12/13فاطمة الزهراء بوطيب1272466المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08دمحم فاضل الرزمة1554736محكمة اإلستئناف بأكادير01/03/20112005/02/21سمير غادي1375391
المحكمة اإلبتدائية بفاس10/12/20142006/01/13دمحم أمخشون1375821المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08اسالمة حميا1554745محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20152006/01/17عبد العزيز كنور1375720
المحكمة اإلبتدائية بفاس20/09/20112006/01/02فؤاد المنصوري1375822المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09دمحم كرحي1554733محكمة اإلستئناف بأكادير22/04/20102008/04/28المصطفى لعناية1513500
المحكمة اإلبتدائية بفاس10/12/20142006/01/02رشيد كرواني1375824المحكمة اإلبتدائية بالسمارة28/12/20132003/10/06دمحم بهدي1273159محكمة اإلستئناف بأكادير30/03/20092009/03/30الحسين القسواري1553372
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/01/20102008/04/28دمحم التواتي1376249المحكمة اإلبتدائية بالسمارة03/10/20112006/09/22عالي بالهي1375905محكمة اإلستئناف بأكادير08/12/20102010/12/08مريم ديدو1554747
المحكمة اإلبتدائية بفاس10/12/20142008/04/28هشام بنعشو1376247المحكمة اإلبتدائية بالسمارة08/07/20112006/09/21المحفوظ اللود1375907محكمة اإلستئناف بأكادير01/10/20102010/10/01سهام العكري1554773
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20152008/05/20عبد االاله المهتدي1513540المحكمة اإلبتدائية بالسمارة12/07/20112008/04/28عزيزة الباقيلي1513565محكمة اإلستئناف بأكادير01/10/20102010/10/01عائشة الفتى1554800
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/03/20092009/03/30ابراهيم الجناتي1553346المحكمة اإلبتدائية بالسمارة24/11/20092009/11/24السالك شهير1554171المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير10/12/20141998/10/12خالي مصطفى1142645
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/03/20092009/03/30بشرى غرساوي1553359المحكمة اإلبتدائية بالسمارة16/12/20102009/12/15احمد تويس1554078المحكمة التجارية بأكادير10/12/20142000/07/17بوبكر اساوري1169092
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/03/20092009/03/30سميرة الرامي1553379المحكمة اإلبتدائية بالسمارة14/12/20102010/12/14عثمان البيهي1554723المحكمة التجارية بأكادير30/12/20152001/11/30دمحم حشموض1230095
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/03/20092009/03/30خديجة الكرطي1553384المحكمة اإلبتدائية بالسمارة02/12/20102010/12/02لحبيب النعيمي1554724المحكمة التجارية بأكادير01/01/20102008/04/28مصطفى اكليف1513563
المحكمة اإلبتدائية بفاس26/11/20102009/11/25لبنى كوكبي1553874المحكمة اإلبتدائية بالسمارة09/12/20102010/12/09محمود الخوجة1554729المحكمة التجارية بأكادير08/12/20102010/12/08دنيا الهامل1554742
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/10/20102010/10/01عبد هللا اهزاوي1554768المحكمة اإلبتدائية بالسمارة09/12/20102010/12/09المعطي رقيبي1554730المحكمة اإلدارية بأكادير01/01/20142000/06/30عبد الرحيم اهروان1169106
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/10/20102010/10/01سمير الشمال1554767محكمة اإلستئناف بالقنيطرة30/12/20151996/07/10نبيلة بلول1054641المحكمة اإلدارية بأكادير31/12/20122003/10/06بشرى المعروفي1273164
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/10/20102010/10/01عائشة الطالب1554789محكمة اإلستئناف بالقنيطرة10/12/20141998/10/02منى أمين1142657المحكمة اإلدارية بأكادير10/12/20142006/01/06عزيز بوالزيت1375721
المحكمة اإلبتدائية بفاس01/10/20102010/10/01هشام بركادة1554796محكمة اإلستئناف بالقنيطرة10/12/20142001/12/24فتيحة البطحاوي1230163المحكمة اإلبتدائية بتزنيت10/12/20141998/10/05دمحم ادحموش1142625
المحكمة اإلبتدائية بصفرو01/01/20102008/04/28عادل كالطي1376246محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20152002/12/16بوشتى العكابي1272453المحكمة اإلبتدائية بتزنيت10/12/20142000/12/22مليكة حمادي1169101

المحكمة اإلبتدائية بصفرو01/10/20102010/10/01رشيد طاهري1554797محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/01/20152002/12/16رضوان المجدوبي1272373المحكمة اإلبتدائية بتزنيت30/12/20152001/11/29مبارك الشيخي1230088

المحكمة اإلبتدائية بتاونات01/10/20102010/10/01عبد الحكيم قطيطب1554751محكمة اإلستئناف بالقنيطرة10/12/20142006/01/02أسماء لعسرية1375762المحكمة اإلبتدائية بتزنيت30/12/20152003/10/06الحسين بناصر1273166
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المحكمة اإلبتدائية بكلميم30/12/20152006/01/16عمار بنكرا1375719محكمة اإلستئناف بالقنيطرة31/12/20122005/11/21دمحم شبيب1375669المحكمة اإلبتدائية بتزنيت28/12/20132006/09/21رقية مناجي1375904

المحكمة اإلبتدائية بكلميم31/12/20122006/09/25ابراهيم بوشنتوف1375901محكمة اإلستئناف بالقنيطرة14/10/20112008/04/17رضوان عسويات1376184المحكمة اإلبتدائية بتزنيت28/12/20132006/09/21عمار أولهنود1375899

المحكمة اإلبتدائية بكلميم31/12/20122006/10/02عبد السالم لهراوي1375916محكمة اإلستئناف بالقنيطرة30/03/20092009/03/30دمحم الغيام1553387المحكمة اإلبتدائية بتزنيت08/12/20102010/12/08أحمد فال باللي1554716

المحكمة اإلبتدائية بكلميم30/12/20152006/09/26امبارك االصم1375890محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/10/20102010/10/01جليلة السمري1554753المحكمة اإلبتدائية بتارودانت10/12/20142000/07/10نورالدين بنهروش1169100

المحكمة اإلبتدائية بكلميم10/12/20142008/04/30ابراهيم تنغريت1513561محكمة اإلستئناف بالقنيطرة01/10/20102010/10/01رشيد الركي1554832المحكمة اإلبتدائية بتارودانت10/12/20142000/07/12ميلود بنسودان1169096

المحكمة اإلبتدائية بكلميم06/04/20092009/04/06ادريس معيكال1553374المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة31/12/20122004/10/01ابراهيم بوطاهر1375256المحكمة اإلبتدائية بتارودانت30/12/20152008/04/30عبد اللطيف الهياق1513568

المحكمة اإلبتدائية بكلميم02/12/20092009/12/02براهيم الساعيدي1554170المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة17/11/20092009/11/17عبد الجليل صيكا1554169المحكمة اإلبتدائية بأكادير31/12/20122003/10/06عبد هللا انوش1273136

المحكمة اإلبتدائية بكلميم09/12/20102010/12/09فظيلي حمامو1554719المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري10/12/20142000/08/30عبد النبي عجيني1169181المحكمة اإلبتدائية بأكادير31/12/20122006/09/25ابراهيم بيفر1375885

المحكمة اإلبتدائية بطانطان28/12/20132003/10/06يحظيه بركة1273216المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم30/12/20152008/04/24سعيد الصاويت1376194المحكمة اإلبتدائية بأكادير30/12/20152008/04/28عمر أومورك1513559

المحكمة اإلبتدائية بطانطان16/11/20092009/11/16عبد المجيد بيالو1554175المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم01/04/20092009/04/01مراد الرايشي1553329المحكمة اإلبتدائية بأكادير30/03/20092009/03/30عبد اللطيف الحسناوي1553316

المحكمة اإلبتدائية بطانطان16/11/20092009/11/16مبارك لغريد1554176المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم01/10/20102010/10/01احمد رزوق1554831المحكمة اإلبتدائية بإنزكان30/12/20152000/07/04موالي اسماعيل النوهايدي1169114

المحكمة اإلبتدائية بطانطان19/11/20092009/11/19الحسن اكريمبح1554177المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان30/12/20151995/12/14عبد القادر اليوسفي80232المحكمة اإلبتدائية بإنزكان10/12/20142006/01/17موالي الحسن وعرابي1375722

محكمة اإلستئناف بمراكش01/01/20132000/04/03اسماعيل سطيح1143406المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان01/01/20151990/12/30عبد المجيد ارزوزي380851المحكمة اإلبتدائية بإنزكان01/10/20102010/10/01نزهة بلقاضي1554786

محكمة اإلستئناف بمراكش30/12/20152000/08/22فؤاد الوسكيبي1169170المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان28/12/20132005/11/21ليلى البحصي1375651المحكمة اإلبتدائية بإنزكان01/10/20102010/10/01امينة لكويس1554795

محكمة اإلستئناف بمراكش10/12/20142000/08/24عبد الرحمان الماطي1169164المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب30/12/20151993/08/11عزيز استيتو835525محكمة اإلستئناف بالجديدة10/12/20142003/07/24بوشعيب شهبون1272930

محكمة اإلستئناف بمراكش30/12/20152001/11/28بدر صافي1230117المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب10/12/20142000/09/15عبد االاله مشاش1169195محكمة اإلستئناف بالجديدة10/12/20142006/01/02عبد العالي بربيش1375740

محكمة اإلستئناف بمراكش30/12/20152006/01/17رضوان اكنو1375835المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب01/10/20102010/10/01ايوب وحماني1554777محكمة اإلستئناف بالجديدة30/12/20152006/01/16نعيمة اإلكليل1375838

محكمة اإلستئناف بمراكش30/12/20152006/01/16رشيد بنحدية1375826المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب01/10/20102010/10/01سعاد مويصر1554828محكمة اإلستئناف بالجديدة10/12/20142008/04/18عبد الرزاق احديدو1376157

محكمة اإلستئناف بمراكش01/10/20102010/10/01حسن سرامو1554853المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/12/20152001/12/25أحمد بناني زروال1230156محكمة اإلستئناف بالجديدة30/03/20092009/03/30عادل بحراوي1553373

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش30/12/20151995/12/18أبـو سفيا ن آيت الها شمـي1000131المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20152002/12/16عبد العلي المفتاحي1272356محكمة اإلستئناف بالجديدة30/03/20092009/03/30عبد الرحيم فارسي1553385
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محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش01/10/20102010/10/01دمحم الزواق1554859المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/01/20152002/12/16عبد هللا البعقيلي1272355المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة01/10/20102010/10/01المصطفى مخبير1554835

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش10/12/20142001/11/28دمحم حكوس1230112المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/12/20152008/04/28عزيز نداعلي وحميد1513509المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور30/12/20152000/09/01نور الدين عزيزي1169287

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش10/12/20142001/11/28المصطفى بادنان1230116المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة10/12/20142008/04/28المصطفى الوطاجي1376252المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور01/01/20102008/04/21عثمان غفران1376135

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش10/12/20142008/04/28حنان مجكان1513535المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/12/20152008/04/21عزيز بنشرع1376188المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور31/03/20092009/03/31ابراهيم آيت بوخات1553366

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش19/11/20092009/11/19موالي سعيد الشرفي1554178المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/03/20092009/03/30هودة الكوش1553365المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور30/03/20092009/03/30زينب النائم1553382

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش10/12/20102010/12/10رشيد خنوشي1554743المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/03/20092009/03/30يوسف عمراوي1553389المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور31/12/20102009/12/11بلعطاوي لوبنا1554001

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش01/10/20102010/10/01جواد دخشون1554770المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/03/20092009/03/30مجيدة باكريم1553405المحكمة اإلبتدائية بالجديدة01/01/20151989/10/02سعيد بلكحل371288

المحكمة التجارية بمراكش30/12/20152000/04/28دمحم الموقت1143388المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/10/20102010/10/01كوثر الشاوي1554790المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20151990/09/11ليلى خمار390438

المحكمة التجارية بمراكش30/12/20152000/09/07دمحم ابو بكر1169147المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/10/20102010/10/01خديجة بهلول1554822المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20152001/11/28عبد الكريم متين1230080

المحكمة التجارية بمراكش10/12/20142008/04/28دمحم الورداوي1513510المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة01/10/20102010/10/01أحالم الومغاري1554844المحكمة اإلبتدائية بالجديدة10/12/20142006/01/02بوشعيب خنبوبي1375739

المحكمة التجارية بمراكش18/12/20102009/12/17دمحم رمضان الدربالي1554132محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20151998/01/19عبد العالي شطر1055232المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20152008/04/28رجاء فراق1513570

المحكمة التجارية بمراكش01/10/20102010/10/01فتيحة الرازي1554754محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20151999/02/02نجاة القضاوي1142769المحكمة اإلبتدائية بالجديدة10/12/20142008/04/18أبناوي يونس1376198

المحكمة اإلبتدائية بمراكش10/12/20142000/06/28لحسن متوكد1169102محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152000/06/12عبد اللطيف سعيدي1168989المحكمة اإلبتدائية بالجديدة10/12/20142008/04/21التباري زكرومي1376202

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20152000/08/29عبد الصمد العدناني1169152محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152000/06/13سعيد بيالل1169003المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20152008/04/17رشيدة بليلة1376165

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20152000/08/18سميرة الواريت1169163محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152001/11/16فيصل توري1230028المحكمة اإلبتدائية بالجديدة01/10/20102010/10/01رشيد إسعاد1554799

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20152000/08/22مصطفى عزمي1169148محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152001/11/16شفيق الهاللي1230036محكمة اإلستئناف بالحسيمة30/12/20151995/12/15حفصة المرابط1002504

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20152001/11/29دمحم أوالد سيدي علي1230110محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152006/01/10الميلود زروال1375770محكمة اإلستئناف بالحسيمة10/12/20142001/01/22مولود شدي1169541

المحكمة اإلبتدائية بمراكش31/12/20122003/10/06البشير بودي1273150محكمة اإلستئناف بالناظور30/12/20152008/04/23ادمحم همورى1513550محكمة اإلستئناف بالحسيمة30/12/20152006/01/02حسن القندوسي1375743

المحكمة اإلبتدائية بمراكش10/12/20142006/01/16دمحم الجواكي1375834محكمة اإلستئناف بالناظور01/10/20102010/10/01عزيزة مشواحي1554776المحكمة اإلبتدائية بتارجيست10/12/20142008/04/28سمير مسعودي1513549

المحكمة اإلبتدائية بمراكش28/12/20132006/09/22فاطمة مزاوي1375898المركز الجهوي للحفظ بالناظور10/12/20142008/04/28منتصر العزوزي1513542المحكمة اإلبتدائية بتارجيست30/12/20152008/04/28عبد اإلله العمري1513547
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المحكمة اإلبتدائية بمراكش01/10/20102010/10/01دمحم بن الخدير1554823المركز الجهوي للحفظ بالناظور02/04/20112009/12/01محفوض حجيو1553920المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة28/12/20131998/01/16فريد عفيف1055246

المحكمة اإلبتدائية بمراكش01/10/20102010/10/01هند لقميشي1554843المديرية الفرعية اإلقليمية بالناظور01/10/20102010/10/01عيسى الكنافي1554817المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/12/20152000/06/12مينة بنمسعود1169002

المحكمة اإلبتدائية بمراكش01/10/20102010/10/01صفية العلوي الهاروني1554848المحكمة اإلبتدائية بالناظور31/12/20151989/04/11دمحم شنفوح346499المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/12/20152001/11/16عبد الواحد الحرشي1230018

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة30/12/20152008/04/28توفيق سابق1513533المحكمة اإلبتدائية بالناظور10/12/20142000/06/12ميمون البوحساني1169004المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/12/20152001/11/16االمين بابا1230015

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت30/12/20152001/11/29عبد اللطيف موحى1230127المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20152001/11/16سعيد بلحاس1230026المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة10/12/20142001/11/16دمحم اخيار1230010

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت10/12/20142005/02/24دمحم قادري1375576المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20152001/11/16يوسف سالمي1230032المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/12/20152006/01/09خالد الجطاري1375742

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت01/10/20102010/10/01علي اجنان1554798المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20152001/11/16علي اسكور1230029المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة06/04/20092009/04/06خالد المنصوري1553335

المحكمة اإلبتدائية بإيمنتانوت28/12/20132003/10/06عبد العالي بوكا1273151المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20152002/02/05احمد موجب1230251المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/03/20092009/03/30فاطمة عدنان1553349

المحكمة اإلبتدائية بإيمنتانوت30/03/20092009/03/30عبد القادر الناجي1553397المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20152008/04/28رشيد مخلوفي1513548محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء10/12/20142000/11/14العربي البغدادي1169279

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير10/12/20142001/11/30عزيز الزاويت1230118المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/03/20092009/03/30سعيد بلحاج1553314محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء10/12/20142000/08/29نجاح االدريسي التجاني1169232

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير30/12/20152001/11/28دمحم ايت بلعيد1230114المحكمة اإلبتدائية بالناظور01/12/20102009/11/30فايزة العموري1553927محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء26/10/20102001/06/18صالح الدين ازوار1229841

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير31/12/20122003/10/06فاطمة الزهرة جداي1273139المحكمة اإلبتدائية بالناظور03/12/20102009/12/02يونس الزيدي1553931محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء10/12/20142000/10/13رشيد بن آحيا1169343

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير31/12/20122003/10/06كريمة الفنيدي1273170محكمة اإلستئناف ببني مالل31/03/20092009/03/31عائشة أعكو1553383محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء10/12/20142002/05/20دمحم جهاوي1230480

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير10/12/20142006/09/21بنبال عبد الرحمان1375884المديرية الفرعية اإلقليمية ببني مالل09/12/20102010/12/09رضوان احنزي1554744محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20152002/12/13لحسن رشدي1272442

محكمة اإلستئناف بمكناس31/12/20151992/05/30تورية شربنو769295المديرية الفرعية اإلقليمية ببني مالل01/10/20102010/10/01عبد الوهاب زاكي1554852محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20152006/01/03عبد الرحيم الناجي1375725

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20151992/03/09الحبيب الدخيسي786423المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة30/12/20152000/09/01رشيد بطاحي1169272محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20152008/04/21حنان ناموسي1376153

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20151993/08/11حميد بقلول835537المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة30/12/20152001/12/26حفيظ كريني1230149محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/01/20102008/04/21موالي عبد هللا شبوبة1376178

محكمة اإلستئناف بمكناس10/12/20141998/02/09احمد عزيز1055168المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة01/10/20102010/10/01جواد عزا1554821محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20152008/04/21خديجة حكيم1376169

محكمة اإلستئناف بمكناس31/12/20122002/01/02هشام بوستة1230200المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة01/10/20102010/10/01فاطمة لمعاني1554826محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء10/12/20142008/04/18ازهور الرياحي االدريسي1376179

محكمة اإلستئناف بمكناس25/04/20132002/05/20شكري الملواني1230542المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20152000/08/30عبد الرحيم الورد1169260محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30رشيد البرهيمي1553327
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محكمة اإلستئناف بمكناس10/12/20142006/01/02دمحم البشيري1375843المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20152000/08/29الحسين سدرة1169238محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30عبد النبي جناني1553328

محكمة اإلستئناف بمكناس25/04/20132008/05/12ابراهيم حزيم1376235المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20152006/01/03حسن شرفي1375778محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30حامد حامدين1553368

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20152008/04/29منير الغيداني1376227المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20152006/01/03عبد الحكيم اجمودي1375780محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30نادية لعويسي1553369

محكمة اإلستئناف بمكناس01/04/20092009/04/01عبد العزيز السراج1553342المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20152008/04/28احمد اتغالست1513520محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء01/10/20102010/10/01عبد الرحيم بوعدي1554834

محكمة اإلستئناف بمكناس31/03/20092009/03/31محسن الدريوش1553350المحكمة اإلبتدائية بأزيالل10/12/20142006/01/03فطومة تحيريشى1375779محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء30/12/20151998/01/19الزوهرة اكداي1055213

محكمة اإلستئناف بمكناس31/03/20092009/03/31نادية بوماعزا1553360المحكمة اإلبتدائية بأزيالل10/12/20142008/04/28عبد هللا واغلي1513519محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء10/12/20142000/12/01مينة هنون1169281

محكمة اإلستئناف بمكناس01/10/20102010/10/01مراد الحسني1554784المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح10/12/20142000/08/29الشرقي شكري1169267محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء10/12/20142006/01/16عصام طالبي1375868

محكمة اإلستئناف بمكناس01/10/20102010/10/01نزهة بكانة1554841المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح10/12/20142000/08/29عبد الغاني بياه1169258محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء30/12/20112005/11/21زهور سواحل1375682

محكمة اإلستئناف بمكناس01/10/20102010/10/01سميرة الخنوشي1554845المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح10/12/20142006/01/02دمحم الواسي1375782محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30فاطمة تزوت1553375

المركز الجهوي للحفظ بمكناس01/10/20102010/10/01نادية يحي1554819المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح28/12/20132006/09/25دمحم حيدو1375883محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء15/12/20102009/12/14فاطمة الزهراء العرباوي1553988

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس01/04/20092009/04/01سليمان واحماد1553398المحكمة االبتدائية بسوق السبت أوالد النمة30/12/20152000/12/04دمحم الروضي1169112المحكمة التجارية بالدارالبيضاء10/12/20141998/10/05رشيد الجعفري1142627

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس01/10/20102010/10/01جواد اومنشار1554837محكمة اإلستئناف بتازة30/12/20151992/06/15اما ل زروك713638المحكمة التجارية بالدارالبيضاء10/12/20141998/02/11سومية مرزاق1055180

المحكمة التجارية بمكناس30/12/20151995/01/31لحسن موقدمين81386محكمة اإلستئناف بتازة30/12/20151993/08/09دمحم لبيض835498المحكمة التجارية بالدارالبيضاء01/01/20131999/04/26هشام مليار1142880

المحكمة التجارية بمكناس30/12/20151992/01/25عبد القا در مسكيني396883محكمة اإلستئناف بتازة10/12/20142001/05/09عبد الرحيم الكعبي1169676المحكمة التجارية بالدارالبيضاء10/12/20142006/01/02سعيد رحبي1375728

المحكمة التجارية بمكناس01/01/20141998/01/21جواد الزراري1055217محكمة اإلستئناف بتازة10/12/20142008/04/28عبد المنعم سويلو1513543المحكمة التجارية بالدارالبيضاء30/12/20152006/01/02سعيد مباريك1375724

المحكمة التجارية بمكناس25/12/20132005/02/22اكرام يعقوبي1375505محكمة اإلستئناف بتازة01/01/20102008/04/25نبيلة الدمحمي1513539المحكمة التجارية بالدارالبيضاء31/03/20092009/03/31بشرى أفقيهي1553391

المحكمة التجارية بمكناس25/04/20132008/04/28ياسين بوليقة1513524محكمة اإلستئناف بتازة27/11/20102009/11/26ايمان الصنهاجي1553898المحكمة التجارية بالدارالبيضاء01/03/20112009/12/10مريم ايد اعمار1554035

المحكمة التجارية بمكناس30/03/20092009/03/30لبنى بوشياه1553331المديرية الفرعية اإلقليمية بتازة30/12/20152003/07/24اسماعيل عزوزي1273014المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء30/12/20152000/08/28دمحم الهجماوي88978

المحكمة اإلدارية بمكناس25/04/20132003/07/24عادل العماري1273103المحكمة اإلبتدائية بتازة30/12/20151991/05/14سعيدة نجاح399755المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء10/12/20142008/04/21دمحم بن الفرجية1376167

المحكمة اإلدارية بمكناس30/03/20092009/03/30نادية أفدجيخ1553403المحكمة اإلبتدائية بتازة30/12/20151998/01/28دمحم كحيحلي1055178المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/04/20092009/04/01عبد االله راحي1553326
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المحكمة اإلبتدائية بمكناس10/12/20141999/02/02عبد الرحمن لعديري1142756المحكمة اإلبتدائية بتازة30/12/20152003/07/28فاطمة احساين1272852المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/04/20092009/04/01عبد الرحيم منصور الدين1553364

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20152001/12/27جميلة الشاوي1230155المحكمة اإلبتدائية بتازة30/12/20112005/11/24حسن بورمظان1375714المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/04/20092009/04/01سوهيل بلعسري1553388

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20152002/02/06المفضل غيواني1230242المحكمة اإلبتدائية بتازة01/01/20102008/04/28الفالقي دمحم1513551المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/04/20092009/04/01رضوان شوشو1553399

المحكمة اإلبتدائية بمكناس10/12/20142005/02/21المصطفى بنعياد1375609المحكمة اإلبتدائية بتازة01/10/20102010/10/01حنان برغازي1554764المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية17/12/20102010/12/17خديجة ماء العينين1554734

المحكمة اإلبتدائية بمكناس10/12/20142005/02/21سعيد دهرير1375613المحكمة اإلبتدائية بتازة01/10/20102010/10/01سميرة مكايز1554775المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان10/12/20142002/03/07المصطفى سحتوتي1230283

المحكمة اإلبتدائية بمكناس10/12/20142006/01/03سعيد صادقي1375851المحكمة اإلبتدائية بتازة01/10/20102010/10/01جالل اشنيبري1554802المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان31/12/20122003/10/06رشيد الحميوي1273162

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20152006/01/03عبد الكريم يعني1375853محكمة اإلستئناف بتطوان10/12/20142000/06/22دمحم الرواج1169059المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان31/12/20122005/11/21لطيفة بطوش1375695

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/01/20102008/04/23دمحم حمدي1376226محكمة اإلستئناف بتطوان10/12/20142006/01/09يوسف سموري1375791المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان16/04/20112009/12/21محسن صبحي1554068

المحكمة اإلبتدائية بمكناس31/12/20112008/04/28حسناء فريالي1376238محكمة اإلستئناف بتطوان10/12/20142008/04/18دمحم الحداد1376210المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان01/10/20102010/10/01الحسين عدوشي1554858

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/03/20092009/03/30سالم مهلوب1553333محكمة اإلستئناف بتطوان03/04/20092009/04/03بشرى التجكاني1553334المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151995/01/27فاطنة خرباش78729

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/03/20092009/03/30عبد العالي مريني1553341محكمة اإلستئناف بتطوان30/03/20092009/03/30حسناء المرابطي1553356المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151995/02/01احمد كمال81385

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/04/20092009/04/01نصيرة فضيلي1553362محكمة اإلستئناف بتطوان03/12/20102009/12/02صفاء العمراني1553893المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151995/02/01رضوان امرير82754

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/10/20102010/10/01كريمة متوكل1554783محكمة اإلستئناف بتطوان01/10/20102010/10/01هجر الجعماطي1554782المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151995/10/21فاطمة نافعي759967

المحكمة اإلبتدائية بمكناس01/10/20102010/10/01عبد المالك ملوك1554827محكمة اإلستئناف بتطوان01/10/20102010/10/01حفيظة البوسماكي1554785المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151992/02/03صفية حلمي777901

المحكمة اإلبتدائية بأزرو30/12/20152008/04/28مروان الفوكاني1376230المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان01/10/20102010/10/01اسامة الصنهاجي1554857المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151998/01/21يوسف بيش1055227

محكمة اإلستئناف بوجدة30/12/20152001/11/16دمحم بوعبدالوي1230051المحكمة اإلبتدائية بوزان30/12/20152006/01/02دمحم الفراوي1375761المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20151998/10/06الحسين برار1142635

محكمة اإلستئناف بوجدة10/12/20142006/01/09المصطفى المهداوي1375862المحكمة اإلبتدائية بوزان30/12/20152006/01/16أحمد الطهري1375850المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20152000/09/01أحمد الكوحلي1169288

محكمة اإلستئناف بوجدة01/09/20092009/09/01حفيظة بوكراع1553411المحكمة اإلبتدائية بشفشاون10/12/20142001/12/26يوسف أيدي1230179المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20152001/05/07خديجة مهيلي1169606

محكمة اإلستئناف بوجدة02/12/20102009/12/01بلعيد المخطار1553921المحكمة اإلبتدائية بشفشاون10/12/20142001/12/27احمد زكري1230183المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20152001/12/24بشرى زكيات1230161 محكمة اإلستئناف بوجدة02/12/20102009/12/01بلعيد المخطار1553921المحكمة اإلبتدائية بشفشاون10/12/20142001/12/27احمد زكري1230183المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/01/20152001/12/24بشرى زكيات1230161
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محكمة اإلستئناف بوجدة28/05/20112009/12/02نور الدين ناجي1553956المحكمة اإلبتدائية بشفشاون30/12/20152008/04/21دمحم ايدي1376224المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20152001/10/15خليد نوري االدريسي1229911

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة10/12/20142006/01/16جمال قابش1375863المحكمة اإلبتدائية بشفشاون30/03/20092009/03/30مصطفى البربوشي1553336المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20152000/02/03فوزية الوزنة1143136

المحكمة التجارية بوجدة25/12/20132003/07/25دمحم بنحمزة1273111المحكمة اإلبتدائية بتطوان10/12/20142001/11/16الجاللي دلوح1230009المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء10/12/20142002/05/20مصطفى سبيلي1230483

المحكمة التجارية بوجدة10/12/20142006/01/09صباح ضرقاوي1375864المحكمة اإلبتدائية بتطوان10/12/20142001/12/31سعيد الهاني1230178المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء10/12/20142002/05/21جمال اوزال1230491

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة10/12/20142000/06/12دمحم الماحي1169001المحكمة اإلبتدائية بتطوان10/12/20142001/12/25مليكة امزيب1230174المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء25/12/20132008/04/16سعيد حافظ1376166

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/01/20152001/11/16فاطمة صباحي1230043المحكمة اإلبتدائية بتطوان10/12/20142006/01/09دمحم الشريف1375789المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30لمياء شفيق1553337

المحكمة اإلبتدائية بوجدة10/12/20142001/11/16لحسن للوشت1230050المحكمة اإلبتدائية بتطوان31/12/20122006/09/25ابراهيم الفكاك1375881المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء15/12/20102009/12/14اسية اعريش1554025

المحكمة اإلبتدائية بوجدة25/12/20132006/01/13بنعبد هللا حفيظة1375860المحكمة اإلبتدائية بتطوان30/03/20092009/03/30علي أغصاي1553344المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء01/10/20102010/10/01سناء حسود1554807

المحكمة اإلبتدائية بوجدة30/03/20092009/03/30هند الدردر1553322المحكمة اإلبتدائية بتطوان30/03/20092009/03/30نادية أكدي1553371المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151995/01/25دمحم سرحاني80951

المحكمة اإلبتدائية بوجدة30/03/20092009/03/30فائزة درفوفي1553355المحكمة اإلبتدائية بتطوان30/03/20092009/03/30نجالء التجكاني1553377المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151995/01/25فتيحة ورد80957

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/10/20102010/10/01سمير بياض1554788المحكمة اإلبتدائية بتطوان01/10/20102010/10/01عبد الحي الطيار1554801المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء13/12/20151991/03/25عبد الرحمان تزَكاغين396497

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/10/20102010/10/01نادية أحصاد1554809المحكمة اإلبتدائية بتطوان01/10/20102010/10/01عبد الجليل الغلبزوري1554847المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151992/06/09حسن مياز711675

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/10/20102010/10/01آمنة حسنوي1554851محكمة اإلستئناف بخريبكة30/12/20151993/08/13الحسين بمالك837275المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151992/08/26عبد الغاني السقاي713530

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/10/20102010/10/01عائشة الحمودي1554856محكمة اإلستئناف بخريبكة01/01/20102003/07/29دمحم خرساني1272989المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151992/06/11يوسف الخيري720672

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف10/12/20142001/11/16دمحم الزمراني1230059محكمة اإلستئناف بخريبكة30/12/20152006/01/02خديجة نيادي1375797المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20151995/12/15دمحم وهابي1001411

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف10/12/20142001/11/16احميدو ازويتن1230061المديرية الفرعية اإلقليمية بخريبكة31/12/20122006/10/03عبد المجيد اوسي1375889المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20152000/08/28علي مفهوم1169290

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف10/12/20142005/02/21عمر فكري1375591المديرية الفرعية اإلقليمية بخريبكة08/12/20102010/12/08الحبيب لطيف1554739المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء10/12/20142000/10/06ادريس بقديري1169336

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف01/10/20102010/10/01فؤاد الربع1554756المحكمة اإلبتدائية بوادي زم10/12/20142002/02/04لحسن هاشمي1230238المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20152002/03/07عبد الرحيم فائز1230266

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت30/03/20092009/03/30حفيظ أفتيس1553317المحكمة اإلبتدائية بخريبكة31/12/20122003/10/06رشيد خوخو1273204المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء28/12/20132003/10/06رشيد الفقير1273137 المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت30/03/20092009/03/30حفيظ أفتيس1553317المحكمة اإلبتدائية بخريبكة31/12/20122003/10/06رشيد خوخو1273204المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء28/12/20132003/10/06رشيد الفقير1273137
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المحكمة اإلبتدائية ببركان10/12/20142001/11/26رشيد قلعاوي1230133المحكمة اإلبتدائية بخريبكة10/12/20142006/01/02فاطمة عاصر1375795المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/01/20102008/04/21المصطفى فراح1376160

المحكمة اإلبتدائية ببركان10/12/20142001/11/16عبد اللوي زبير1230025المحكمة اإلبتدائية بخريبكة10/12/20142006/01/02رجات المنتصر1375796المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20152008/04/22نبيل لحديدي1376154

المحكمة اإلبتدائية ببركان10/12/20142001/11/16لمنور حدوش1230048المحكمة اإلبتدائية بخريبكة30/12/20152008/04/28بن الطاهرة بوشعيب1513534المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء10/12/20142008/04/21دمحم بنفضول1376158

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/01/20152002/12/16عمر بنعزو1272410المحكمة اإلبتدائية بخريبكة06/11/20112009/12/14عبد الباسط ابو الحرمة1553997المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/03/20092009/03/30حنان بنغنو1553386

المحكمة اإلبتدائية ببركان31/12/20102008/04/28رابحة مهداوي1513554المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد30/12/20151998/03/12علي برجادي1055256المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/09/20092009/09/01إبراهيم إيماني1553409

المحكمة اإلبتدائية ببركان25/04/20132008/04/29يحي امبارك1513552المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد30/12/20152006/01/02عبد الرزاق لنصار1375794المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/10/20102010/10/01ياسين رحو1554818

المحكمة اإلبتدائية ببركان30/03/20092009/03/30خليد حمداوي1553343المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد30/12/20152008/04/23دمحم لعروصي1513523المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء01/10/20102010/10/01هشام ناجي1554829

المحكمة اإلبتدائية ببركان30/03/20092009/03/30دمحم يوسف1553367المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد27/06/20102009/02/16طه حسن نجدي1514030المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء03/01/20151998/01/30عفيفة زهير82129

المحكمة اإلبتدائية ببركان30/03/20092009/03/30يوسف حمداوي1553370المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد30/03/20092009/03/30عزيزة البوهالي1553353المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20151990/01/10خالد بزوز896614

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/10/20102010/10/01فؤاد مختاري1554836محكمة اإلستئناف بسطات25/12/20132002/02/06الشرقي حراث1230211المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20151995/12/12مصطفى عامر1001307

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/10/20102010/10/01دمحم لقشيري1554849محكمة اإلستئناف بسطات10/12/20142006/01/02رشيد جرلمان1375799المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء10/12/20142000/06/30دمحم بوطاطة1169095

المحكمة اإلبتدائية ببركان01/10/20102010/10/01مصطفى بنحمان1554850محكمة اإلستئناف بسطات10/12/20142008/04/21عبد العزيز وداع1376197المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20152000/09/21نعيمة نجارة1169334

محكمة اإلستئناف بورزازات30/12/20151995/12/14سعيـد ايماريــن1001416محكمة اإلستئناف بسطات10/12/20142008/04/22رشيد رداد1376208المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20152002/03/11عبد الكريم اجناح1230262

محكمة اإلستئناف بورزازات30/12/20151998/10/01ابراهيم زاهر1142618محكمة اإلستئناف بسطات14/10/20112009/12/14هند الرملي1554041المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20151995/01/27سمية العصبي81393

محكمة اإلستئناف بورزازات10/12/20142006/01/16عبد الحق بوترخا1375832المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20151998/01/20دمحم زرقاني1055184المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء01/01/20152002/12/16سعاد الدرابي1272383

محكمة اإلستئناف بورزازات13/02/20102008/12/15حميد ايت اوزناك1513970المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20151998/01/16فاطمة الفاطمي1055226المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء25/04/20132008/04/17ناصح غزالن1376201

المحكمة اإلبتدائية بورزازات30/12/20152000/08/18موالي عبد هللا الشعباء1169150المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20152000/08/30دمحم البغدادي1169271محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20151993/06/14حبيبة السلماني898410

المحكمة اإلبتدائية بورزازات10/12/20142000/08/28هاللي نعيم1169158المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20152000/09/04يونس مكاوي1169273محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20151995/12/13فاطمة الححي1001401
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المحكمة اإلبتدائية بورزازات30/12/20152001/12/12نعيمة بولغراض1230134المحكمة اإلبتدائية بسطات10/12/20142002/02/06عبد العزيز موهيب1230213محكمة اإلستئناف بالرباط10/12/20141998/10/05فتيحة بوبو1142655

المحكمة اإلبتدائية بورزازات10/12/20142001/12/11دمحم الحسني1230135المحكمة اإلبتدائية بسطات10/12/20142008/04/22كمال الطايع1376118محكمة اإلستئناف بالرباط31/12/20122003/10/06نجلة ديرية1273179

المحكمة اإلبتدائية بورزازات10/12/20142005/03/31عبد هللا ايت عال1143620المحكمة اإلبتدائية بسطات25/12/20132008/04/21فوزي جدران1376207محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20152006/01/09فدوى بغداد1375817

المحكمة اإلبتدائية بورزازات10/12/20142008/04/28سليمة ليمام1513498المحكمة اإلبتدائية بسطات02/04/20092009/04/02هشام راشد1553376محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20152006/01/09سعاد عساوي1375859

المحكمة اإلبتدائية بزاكورة10/12/20142006/01/16عبد المجيد حاجي1375869المحكمة اإلبتدائية بسطات24/11/20102009/11/23عبد المجيد برد1553821محكمة اإلستئناف بالرباط28/12/20132005/11/21نجوى الحراق1375680

مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151995/01/27عائشة الحداد80953المحكمة اإلبتدائية بسطات20/11/20112009/12/10حنان شهبي1553980محكمة اإلستئناف بالرباط30/03/20092009/03/30مها عصمان1553348

مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151986/04/01ليلى حيدار285991المحكمة اإلبتدائية بسطات01/10/20102010/10/01الشعيبية هرهار1554755محكمة اإلستئناف بالرباط30/03/20092009/03/30دمحم حامي1553394 مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151986/04/01ليلى حيدار285991المحكمة اإلبتدائية بسطات01/10/20102010/10/01الشعيبية هرهار1554755محكمة اإلستئناف بالرباط30/03/20092009/03/30دمحم حامي1553394

مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151990/11/13دمحم بركشة394736المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20151995/10/21أحمد عبا778029محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط28/12/20132005/11/21مجيدة باعسو1375673

مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151995/12/13دمحم بلفراح1000852المحكمة اإلبتدائية ببرشيد10/12/20142000/08/28المصطفى فؤاد1169264محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط30/03/20092009/03/30لبنى الناصري1553401

مديرية الميزانية والمراقبة30/12/20151995/12/12عثمان المشروح1000967المحكمة اإلبتدائية ببرشيد10/12/20142002/02/06فاطمة شبالت1230210المحكمة التجارية بالرباط30/03/20092009/03/30فريزة أشهبار1553315

مديرية الموارد البشرية10/12/20142000/01/08ليلى بن حيدة1143146المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20152006/01/03سعيد منجد1375726المحكمة اإلدارية بالرباط30/12/20151992/02/01عبد العزيز زريفي396495

مديرية الموارد البشرية28/12/20132000/08/24دمحم كعواشي1169197المحكمة اإلبتدائية ببرشيد01/01/20102008/04/28صباح بهجي1513505المحكمة اإلدارية بالرباط30/12/20152002/03/08احمد الخنيفري1230292

مديرية الموارد البشرية30/12/20152000/06/25عبد الصمد القرشي1168983المحكمة اإلبتدائية ببرشيد01/01/20102008/04/21هشام شجرة1376200المحكمة اإلدارية بالرباط30/03/20092009/03/30نجاة بنعباس1553312

مديرية الموارد البشرية10/12/20142002/01/31رضوان بوسنينة1230177المحكمة اإلبتدائية ببرشيد10/12/20142008/04/21عبد الحق مرجان1376199المحكمة اإلدارية بالرباط30/03/20092009/03/30أزرق فدوى1553402

مديرية الموارد البشرية30/12/20152002/03/11علي اتمين1230297المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20152008/04/21سعيدة طالبي1376205المحكمة اإلبتدائية بسال30/12/20151994/10/17عبد الوا حد جردا ن71261

مديرية الموارد البشرية25/12/20132002/09/05بشرى بوعمرو1230651المحكمة اإلبتدائية ببرشيد01/10/20102010/10/01خليل غطاب1554825المحكمة اإلبتدائية بسال30/12/20151989/08/20مليكة الشبلي301232
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مديرية الموارد البشرية10/12/20142002/09/05نوال انتعا هللا1230666المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد30/12/20152000/08/27بوشعيب خالل1169269المحكمة اإلبتدائية بسال30/12/20151998/02/04نور الدين مبخوت1055182

مديرية الموارد البشرية30/12/20152002/09/05عبد هللا رفاع1272303المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد22/05/20112009/12/11عثمان عقاري1554056المحكمة اإلبتدائية بسال10/12/20141998/02/06دمحم المودن1055243

مديرية الموارد البشرية25/12/20132003/08/04دمحمعدنان الخاوى1273040محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20151998/10/05دمحم المنتصر1142621المحكمة اإلبتدائية بسال28/12/20132004/10/01عزيز مشهوري1375258

مديرية الموارد البشرية01/01/20102005/02/23امين زين العابدين1375529محكمة اإلستئناف بطنجة10/12/20142000/09/20بوشرى بوعودة1168947المحكمة اإلبتدائية بسال30/12/20152005/02/21مهدية الحشالف1375620

مديرية الموارد البشرية25/04/20132006/01/02رشيد بكوري1375773محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20152001/12/26عبد السالم العميري1230199المحكمة اإلبتدائية بسال10/12/20142006/01/09الزوهرة الحفاري1375753

مديرية الموارد البشرية10/12/20142006/01/09أحمد بنسعيد1375793محكمة اإلستئناف بطنجة10/12/20142001/12/31يوسف المصوري اصوفي1230184المحكمة اإلبتدائية بسال30/03/20092009/03/30نعيمة شقيبو1553323

مديرية الموارد البشرية04/05/20112006/10/02احمد بتاح1375933محكمة اإلستئناف بطنجة10/12/20142006/01/09نور الدين المدن1375805المحكمة اإلبتدائية بسال30/03/20092009/03/30بشرى وجيت1553332 مديرية الموارد البشرية04/05/20112006/10/02احمد بتاح1375933محكمة اإلستئناف بطنجة10/12/20142006/01/09نور الدين المدن1375805المحكمة اإلبتدائية بسال30/03/20092009/03/30بشرى وجيت1553332

مديرية الموارد البشرية05/03/20102006/09/22سيدي دمحم سالم سعدون1375887محكمة اإلستئناف بطنجة31/12/20122005/11/21فاطمة محسين1375675المحكمة اإلبتدائية بسال31/03/20092009/03/31صابر الحداني1553330

مديرية الموارد البشرية10/12/20142008/04/21يونس الصيد1376137محكمة اإلستئناف بطنجة25/12/20132008/04/21عبد الرحيم المرزكيوي1376212المحكمة اإلبتدائية بسال02/04/20092009/04/02سناء البوفي1553390

مديرية الموارد البشرية30/12/20152008/04/17نورة الرويشي1376216محكمة اإلستئناف بطنجة10/12/20142008/04/30سهيلة الجميلي1376213المحكمة اإلبتدائية بسال06/04/20092009/04/06دمحم الغازي1553380

مديرية الموارد البشرية10/12/20142008/04/21العربي مخشان1376122محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20152008/04/28حنان الصغير1376221المحكمة اإلبتدائية بسال01/10/20102010/10/01عبد اللطيف بدراوي1554781

مديرية الموارد البشرية14/10/20112008/04/17عبد الرحمان العلوي1376124محكمة اإلستئناف بطنجة17/12/20112008/04/18توفيق البقالي الطاهري1376211المحكمة اإلبتدائية بتيفلت09/04/20092009/04/09لحسن أدراص1553396

مديرية الموارد البشرية30/12/20152008/04/17حنان العلمي1376141محكمة اإلستئناف بطنجة30/03/20092009/03/30أنيسة بوكالطة1553339المحكمة اإلبتدائية بتمارة10/12/20142000/10/06خالد الهاني1169174

مديرية الموارد البشرية10/12/20142008/05/14عبد الحكيم االدريسي1376177محكمة اإلستئناف بطنجة30/03/20092009/03/30خديجة الهرشامي1553345المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20152000/09/01نجاة الواسني1169280

مديرية الموارد البشرية14/10/20112008/04/24حليمة الغازي1376127محكمة اإلستئناف بطنجة01/10/20102010/10/01يوسف محموح1554752المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/01/20152001/08/23نزهة حرود1229885

مديرية الموارد البشرية14/10/20112008/04/17كمال لفتوحي1376121محكمة اإلستئناف بطنجة01/10/20102010/10/01أحمد دادي1554791المحكمة اإلبتدائية بتمارة28/12/20132002/12/13دمحم الزاهي1272455
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مديرية الموارد البشرية19/11/20092009/11/19هاشم مرزوك1554167المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة10/12/20142001/11/16دمحم الخوري1230016المحكمة اإلبتدائية بتمارة10/12/20142006/01/09عبد السالم حيدة1375754

مديرية الموارد البشرية10/12/20102010/12/10سيدي العالم الشرفي1554722المحكمة التجارية بطنجة10/12/20141998/01/15عبد النور اليمون1055218المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/12/20152006/01/03يونس العياشي1375747

مديرية الموارد البشرية08/12/20102010/12/08يوسف الزماطي1554726المحكمة التجارية بطنجة30/12/20152002/05/20رضوان العناز1230511المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/12/20152005/11/21مليكة ايتباموح1375687

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01عائشة الحجاوي1554758المحكمة التجارية بطنجة25/04/20132003/07/24خديجة النعيمي1272918المحكمة اإلبتدائية بتمارة23/02/20102008/04/16غازي هشومة1376131

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01رشيد العدوني1554759المحكمة التجارية بطنجة30/12/20152006/01/17سمية المعضاضي1375810المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/12/20152008/12/15سناء واغاض1513957

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01دمحم االدريسي1554761المحكمة اإلبتدائية بطنجة30/12/20151991/05/15الحسين المحجوبي399843المحكمة اإلبتدائية بتمارة02/04/20092009/04/02زينب النميلي1553318

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01حسناء عامر1554808المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20141999/02/01سعيدة حمدان1142834المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/03/20092009/03/30نعيمة العسال1553361 مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01حسناء عامر1554808المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20141999/02/01سعيدة حمدان1142834المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/03/20092009/03/30نعيمة العسال1553361

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01خديجة المسعودي1554813المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20142000/06/26نجاة الفضيلي1168993المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/03/20092009/03/30فاطمة الدساي1553381

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01بشرة فهر1554814المحكمة اإلبتدائية بطنجة25/12/20132000/04/18زكرياء الجايي1143350المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/10/20102010/10/01خالد الجزولي1554762

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01جاد هللا الدوييب1554816المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20142001/11/16بنحمد سعيد1230014المحكمة اإلبتدائية بتمارة01/10/20102010/10/01توفيق لعميري1554774

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01رجاء إدالعواد1554839المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20142001/12/28عبد المنعم الورايني1230188المحكمة اإلبتدائية بالرماني30/12/20152001/11/29سعيد اشمامو1230094

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01نادية الموح1554846المحكمة اإلبتدائية بطنجة25/04/20132002/01/02نورالدين شري1230190المحكمة اإلبتدائية بالرماني10/12/20142002/03/11عبد الكريم الوافي1230294

مديرية الموارد البشرية01/10/20102010/10/01عادل اسالمي1554854المحكمة اإلبتدائية بطنجة30/12/20152001/12/24الجباري عبد المنعم1230192المحكمة اإلبتدائية بالرماني11/04/20092009/04/11راشيد الخالدي1553324

مديرية الشؤون المدنية30/12/20152002/09/05مينة كوزو1230662المحكمة اإلبتدائية بطنجة10/12/20142001/12/28اسماعيل اقشار1230193المحكمة اإلبتدائية بالرباط31/12/20151990/03/09نورية العلمي370520

مديرية الشؤون المدنية10/12/20142006/01/16عزيز الحيمر1375766المحكمة اإلبتدائية بطنجة30/12/20152001/12/21فرح حلتوت1230191المحكمة اإلبتدائية بالرباط31/12/20151991/01/04ر بيعة خفيف388435

مديرية الشؤون المدنية01/10/20102010/10/01السعدية ازكري1554748المحكمة اإلبتدائية بطنجة25/04/20132006/01/10دمحم اجعجاعن1375808المحكمة اإلبتدائية بالرباط30/12/20151991/08/11خديجة لفلج399810
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مديرية الشؤون المدنية01/10/20102010/10/01ميلودة الفقير1554749المحكمة اإلبتدائية بطنجة25/04/20132008/05/16دمحم اللبار1376220المحكمة اإلبتدائية بالرباط31/12/20151991/01/25فا تحة بند ريو ش714573

مديرية الشؤون المدنية01/10/20102010/10/01وفاء اكريكر1554765المحكمة اإلبتدائية بطنجة01/12/20102009/11/30إيمان الرحموني1553925المحكمة اإلبتدائية بالرباط31/12/20151990/03/03فا طمة ضر يف896609

مديرية الشؤون المدنية01/10/20102010/10/01وفاء اللودة1554766المحكمة اإلبتدائية بطنجة01/10/20102010/10/01عبد السالم المنصوري1554780المحكمة اإلبتدائية بالرباط30/12/20151998/10/01السعدية تعزى1142622

مديرية الشؤون المدنية01/10/20102010/10/01عبد العزيز بحري1554792المحكمة اإلبتدائية بطنجة01/10/20102010/10/01رحمة اخريف1554810المحكمة اإلبتدائية بالرباط28/12/20132005/11/21أم كلثوم أضرضور1375713

مديرية الشؤون الجنائية والعفو30/12/20151992/06/15عبد الحق بونو711538المحكمة اإلبتدائية بأصيلة01/12/20102009/11/30دمحم لعرج1553903المحكمة اإلبتدائية بالرباط30/12/20152008/12/15فاطمة الفرحي1513953

مديرية الشؤون الجنائية والعفو30/12/20152003/02/14الطيب االسماعيلي العلوي1272475المحكمة اإلبتدائية بأصيلة01/10/20102010/10/01المصطفى المسيح1554779المحكمة اإلبتدائية بالخميسات30/12/20152003/07/25بودريس اسالف1272868

مديرية الشؤون الجنائية والعفو10/12/20142008/04/17علي الجبايري1376182المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير10/12/20142000/06/21دمحم الشدادي1169045المحكمة اإلبتدائية بالخميسات25/04/20132008/04/16حورية بنطاهر1376139 مديرية الشؤون الجنائية والعفو10/12/20142008/04/17علي الجبايري1376182المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير10/12/20142000/06/21دمحم الشدادي1169045المحكمة اإلبتدائية بالخميسات25/04/20132008/04/16حورية بنطاهر1376139

مديرية الشؤون الجنائية والعفو05/11/20102008/04/17حميد المهدي1376156المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير10/12/20142006/01/02عبد اإلله الطريبيش1375813المحكمة اإلبتدائية بالخميسات30/03/20092009/03/30دمحم اليزيدي1553313

مديرية الشؤون الجنائية والعفو30/03/20092009/03/30دمحم الشيخ1553321المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير10/12/20142006/01/09المعطي ياسين1375807المحكمة اإلبتدائية بالخميسات30/03/20092009/03/30عبد السالم بنقاهيري1553363

مديرية الشؤون الجنائية والعفو30/03/20092009/03/30فدوى زوين1553406المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير07/12/20102008/04/17إكرام بنسليمان1376214المحكمة اإلبتدائية بالخميسات01/10/20102010/10/01فاطمة الزهراء بشيري1554778

مديرية الشؤون الجنائية والعفو13/12/20102010/12/13سعيد بولهنا1554738المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير10/12/20142008/04/28زكرياء بنعبو1376229محكمة اإلستئناف بالرشيدية30/12/20152002/01/02مصطفى وحموا1230146

مديرية الشؤون الجنائية والعفو01/10/20102010/10/01عبد الرحيم بشكار1554757المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير31/03/20092009/03/31جواد القيمي1553357المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية30/12/20151994/09/06سليما ن يوب71528

مديرية الشؤون الجنائية والعفو01/10/20102010/10/01هشام حراق1554811المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير16/12/20102009/11/24رحمة علوش1553795المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية30/12/20152002/05/29عبدهللا الشدلي1230544

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث30/12/20151998/10/19يونس بن عبيشة1142669المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير27/11/20102009/11/26أمينة القرقري1553887المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية01/10/20102010/10/01أسماء حسان1554805

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث10/12/20142000/01/08سامية اإلدريسي الكونتي1143147المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير27/11/20102009/11/26عبد الباري حسون1553896المحكمة اإلبتدائية بميدلت30/12/20151993/03/19أحمد اسما عيلي علوي729627

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث14/10/20112003/07/23عبد هللا بنزاكور1272875المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير01/10/20102010/10/01انس المصباحي1554820المحكمة اإلبتدائية بميدلت10/12/20142006/01/03سعيد ابراهيمي1375855
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مديرية التشريع10/12/20142005/10/01توفيق اليماني1375263المحكمة اإلبتدائية بالعرائش31/12/20151990/02/26لميا ء عبو د370666المحكمة اإلبتدائية بميدلت02/04/20092009/04/02أحمد باقي1553351

مديرية التشريع22/12/20102009/12/21دمحم العبادي1553827المحكمة اإلبتدائية بالعرائش30/12/20152006/01/10دمحم العثماني1375786المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية30/12/20151994/05/20مو الي الشر يف بنطسيل847784

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات28/12/20132004/10/01الرشيد عنان1375259المحكمة اإلبتدائية بالعرائش10/12/20142006/01/16ادريسية ا بزيو1375811المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية30/12/20152000/06/12دمحم أبو مهدي1169008

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات28/12/20132004/10/01ليلة عكور1375261محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20151991/01/04سعا د بستا وي388597المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية30/12/20152002/03/11عثمان بن حميدة1230299

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات01/01/20102006/01/02ليلى السايسي1375745محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20151993/08/12حميد طا رق732253المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية30/12/20152006/01/10ابراهيم تنافعت1375852

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات01/10/20102010/10/01كوثر اياس1554771محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20151992/03/04بشرى ادريسي غليمي786311المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية31/03/20092009/03/31دمحم برهو1553352

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج12/05/20102010/05/12بوجمع بوتميت1553900محكمة اإلستئناف بفاس28/12/20132001/12/27دمحم العبادي1230021المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية31/03/20092009/03/31دمحم خويا1553378 12/05/20102010/05/12بوجمع بوتميت1553900محكمة اإلستئناف بفاس28/12/20132001/12/27دمحم العبادي1230021المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية31/03/20092009/03/31دمحم خويا1553378

المعهد العالي للقضاء30/12/20152006/02/10حفيظ حسايني1375746محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20152002/02/04دمحم السحمودي1230244محكمة اإلستئناف بالعيون01/01/20151983/05/02دمحم االغظف حسنا225368

المعهد العالي للقضاء01/10/20102010/10/01احمد والحاج1554763محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20152003/07/25نادية زراد1273091محكمة اإلستئناف بالعيون10/12/20142006/09/21مونية العنتري1375892

المعهد العالي للقضاء01/10/20102010/10/01سكينة مجدوب1554815محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20152005/02/21حفيظة البخري1375617محكمة اإلستئناف بالعيون19/11/20092009/11/19دمحم حيمودة1554168

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل01/10/20102010/10/01عبد هللا مسكيتو1554750محكمة اإلستئناف بفاس25/04/20132006/01/16عبد هللا المنصوري1375816محكمة اإلستئناف بالعيون19/11/20092009/11/19جامع انجورني1554174

محكمة النقض30/12/20151992/09/25سنا ء الحرازمي713857محكمة اإلستئناف بفاس30/12/20152008/04/23نادية ناجين1513529محكمة اإلستئناف بالعيون26/11/20092009/11/26زكرياء حيسون1554179

محكمة النقض31/12/20151993/03/16زينب هجار898341محكمة اإلستئناف بفاس10/12/20142008/04/23لمياء بنقاضي1376248محكمة اإلستئناف بالعيون08/12/20102010/12/08مصطفى بابا1554746

محكمة النقض10/12/20141998/01/19توفيق البعقوقي1055196محكمة اإلستئناف بفاس30/03/20092009/03/30هشام علوي1553338المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون10/12/20142006/09/22مولود زيعور1375914

محكمة النقض01/01/20132000/04/04رجاء حمدي1168974محكمة اإلستئناف بفاس20/09/20112009/11/23عز الدين األكحل1553841المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب28/12/20132006/09/22دمحم عبد الدائم1375915

محكمة النقض25/04/20132006/02/21مريم الوالي1375630محكمة اإلستئناف بفاس01/10/20102010/10/01عبد العالي الوزاني الشاهدي1554803المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب28/12/20132006/09/26ام الفضل بكار1375908
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محكمة النقض10/12/20142005/02/21فاطمة اليماني1375543محكمة اإلستئناف بفاس01/10/20102010/10/01أحمد درغازي1554804المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب10/12/20102010/12/10دمحم عالي الهنوني1554714

محكمة النقض01/10/20102010/10/01سناء الشرقاوي1554860محكمة اإلستئناف بفاس01/10/20102010/10/01مونية بريكة1554806المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب10/12/20102010/12/10دمحم فاضل بكار1554720

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس30/12/20151993/02/15عا ئشة ا بو طا لب724572المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب09/12/20102010/12/09لوشاعة جاعا1554735
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