
مقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجير
المحكمة اإلبتدائية ببرشيد29/07/20081998/10/02سمية بهالوي1142638محكمة اإلستئناف بالرباط29/07/20081991/07/23مليكة حيضار773166محكمة اإلستئناف بآسفي12/11/20091993/08/09سعيدة العميري835609

المحكمة اإلبتدائية ببرشيد29/07/20082000/08/28رضوان نيفي1169270محكمة اإلستئناف بالرباط26/01/20071994/01/31سيف الدين قيس835733محكمة اإلستئناف بآسفي19/07/20082000/08/29مليكة الناجي1169220
المحكمة اإلبتدائية ببرشيد12/11/20092000/08/29عبد الرحيم دويدي1169250محكمة اإلستئناف بالرباط12/11/20091996/11/20حفيظة الغمارتي1054846محكمة اإلستئناف بآسفي24/04/20082008/04/24حفيظة ركاد1513517

المحكمة اإلبتدائية ببرشيد31/12/20072000/08/24قمرية خطري1169245محكمة اإلستئناف بالرباط29/07/20081998/01/13مصطفى هنون1055223المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20101994/09/02يوسف عصاض83881

مديرية الموارد البشرية وزارة العدل
مصلحة التوظيف والترقياتقسم الموظفين

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

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

المملكة المغربية

المحكمة اإلبتدائية ببرشيد29/07/20082005/02/21عادل ايت سعيد1375436محكمة اإلستئناف بالرباط12/11/20091998/01/28سميرة العياشي1055224المحكمة اإلبتدائية بآسفي31/12/20072001/12/04ليلى النعيمة1230070
المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20102009/02/17وفاء النبار1514144محكمة اإلستئناف بالرباط19/07/20082001/05/11مينة أبو الحسان1169728المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20102009/02/17نبيلة الشامي1514140
المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20102009/02/17فتيحة جعفر1514154محكمة اإلستئناف بالرباط12/11/20092002/03/13رضوان موكان1230295المحكمة اإلبتدائية بآسفي30/12/20102009/12/15سعيد بوكتيب1554113
المحكمة اإلبتدائية ببرشيد30/12/20102009/12/10ليلى خضروف1554015محكمة اإلستئناف بالرباط31/12/20072005/02/21مريم نابغ1375544المحكمة اإلبتدائية بالصويرة07/12/20102010/12/07دمحم مولود سيفر1554647

محكمة اإلستئناف بطنجة29/07/20081998/02/09عائشة أيت كين1055194محكمة اإلستئناف بالرباط28/04/20082008/04/28بوشتى الحرشي1376241محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20101994/09/14ادريـس أوشحـــي70954
محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20102002/02/07عبد الرحمان امزيان1230235محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20102009/02/16سعيدة كرا1514401محكمة اإلستئناف بأكادير12/11/20092003/07/28زكية محسن1272885
محكمة اإلستئناف بطنجة12/11/20092006/01/09عبد الحميد العافية1375804محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20102009/02/24الزهرة شاكير1514425محكمة اإلستئناف بأكادير11/03/20082006/01/17ابراهيم انجار1375723
محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20102009/02/16كريمة لكزولي1514040محكمة اإلستئناف بالرباط30/12/20102009/11/23فؤاد محسني1553815محكمة اإلستئناف بأكادير28/04/20082008/04/28المية بنشمار1513556
محكمة اإلستئناف بطنجة30/12/20102009/11/23عبد العليم العالوي1553869محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط12/11/20091995/12/15لالحبيبة االدريسي1000084محكمة اإلستئناف بأكادير30/12/20102009/12/15عبد اللطيف امبارك1554084
محكمة اإلستئناف بطنجة13/12/20102010/12/13اتويلية بابيت1554639محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط29/07/20082000/07/17رشيدة الراضي1169076محكمة اإلستئناف بأكادير09/12/20102010/12/09البشير مسدور1554651
المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة30/12/20102005/02/21مـريــم الميمونـي1375517محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط25/04/20082008/04/25لطيفة الوزاني الشاهدي1376186المحكمة التجارية بأكادير12/11/20091997/12/08حسن أ مز يل1055158

المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة30/12/20102009/11/23أسماء المالح1553813المحكمة التجارية بالرباط29/07/20081999/01/06وديعة القاضي1142913المحكمة التجارية بأكادير29/07/20081998/01/19سمية موفق1055207

المحكمة التجارية بطنجة12/11/20091998/04/02فنة زوزيو1055352المحكمة التجارية بالرباط30/12/20102009/02/16عائشة سلماني1514400المحكمة التجارية بأكادير31/12/20072001/11/28دمحم انفلوس1230084
المحكمة التجارية بطنجة12/11/20092000/05/25دمحم سعيد الدريوش1169319المحكمة اإلدارية بالرباط12/11/20092000/01/28مريم دكري1143125المحكمة اإلبتدائية بطاطا12/11/20092000/07/07دمحم اوالد سيدي علي1169018

1/8



مقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجير
منتدب قضائي من الدرجة الثالثة: االطار 

المحكمة التجارية بطنجة31/12/20072001/12/28دمحم العسالوي1230196المحكمة اإلدارية بالرباط30/12/20102009/06/10حسناء هموش1514065المحكمة اإلبتدائية بطاطا08/12/20102010/12/08مولود عباد1554705
المحكمة اإلبتدائية بطنجة31/12/20072000/03/06سعيدة البقالي1168943المحكمة اإلدارية بالرباط30/12/20102009/02/16لبنى خرواع1514485المحكمة اإلبتدائية بتزنيت19/07/20082000/07/05احمد السيار1169086
المحكمة اإلبتدائية بطنجة31/12/20072002/05/20لمياء حنتوت اللنجري1230512المحكمة اإلبتدائية بسال11/03/20081995/12/14ليلى باديين1002506المحكمة اإلبتدائية بتزنيت30/12/20102009/12/15عبد السالم الكامل1554126
المحكمة اإلبتدائية بطنجة12/11/20092002/09/09ماجدولين فراجي1272277المحكمة اإلبتدائية بسال29/07/20081998/02/10سناء االدريسي المغراوي1055189المحكمة اإلبتدائية بتزنيت30/12/20102009/12/15الحسن الداودي1554155
المحكمة اإلبتدائية بطنجة30/12/20102009/02/16مينة ابو حماد1514424المحكمة اإلبتدائية بسال29/07/20081998/02/11فتيحة حاكي1055190المحكمة اإلبتدائية بتارودانت30/12/20102009/02/19اسماء جعفر1514324
المحكمة اإلبتدائية بطنجة30/12/20102009/11/30خالد الوعزيزي1553970المحكمة اإلبتدائية بسال29/07/20081998/02/11سعيدة ازكرار1055191المحكمة اإلبتدائية بتارودانت30/12/20102009/02/23رشيدة البوشناني1514318
المحكمة اإلبتدائية بأصيلة30/12/20102009/12/01فؤاد ساور المنصوري1553923المحكمة اإلبتدائية بسال31/12/20071998/10/01حنان بدة1142653المحكمة اإلبتدائية بأكادير30/12/20102001/06/08لحسن أرديش1169791
المحكمة اإلبتدائية بالعرائش12/11/20091993/08/17لطيفة بوحميدة396844المحكمة اإلبتدائية بسال29/01/20092000/08/03زكية البصيري1143138المحكمة اإلبتدائية بأكادير12/11/20092000/07/11الحسين الضاري1169053

المحكمة اإلبتدائية بالعرائش21/04/20082008/04/21رضوان خيارة1376217المحكمة اإلبتدائية بسال30/12/20102000/04/25فاطمة بعوان1143379المحكمة اإلبتدائية بأكادير30/12/20102005/02/21أمنية المدني1375581

المحكمة اإلبتدائية بالعرائش30/12/20102009/11/23زهير المعدي1553853المحكمة اإلبتدائية بسال12/11/20092001/12/27مصدق الهياللي1230140المحكمة اإلبتدائية بأكادير29/04/20082008/04/29دمحم بوعلوشي1513564 المحكمة اإلبتدائية بالعرائش30/12/20102009/11/23زهير المعدي1553853المحكمة اإلبتدائية بسال12/11/20092001/12/27مصدق الهياللي1230140المحكمة اإلبتدائية بأكادير29/04/20082008/04/29دمحم بوعلوشي1513564

المحكمة اإلبتدائية بالعرائش30/12/20102009/11/27مصطفى الشكال1553912المحكمة اإلبتدائية بسال31/12/20072005/02/21نورا إحسان عالش1375475المحكمة اإلبتدائية بإنزكان12/11/20091998/10/01اسماعيل بورجلت1142647

المحكمة اإلبتدائية بالعرائش30/12/20102009/12/01خالد مودن1553939المحكمة اإلبتدائية بتيفلت29/07/20081993/08/10لحسن بلوا744920المحكمة اإلبتدائية بإنزكان12/11/20092000/07/10عبد الواحد بانا1169082

محكمة اإلستئناف بفاس12/11/20091993/08/12عبد العزيز اجدي835684المحكمة اإلبتدائية بتمارة12/11/20091997/10/06أحمد لمخنتر1055045المحكمة اإلبتدائية بإنزكان30/12/20102009/12/14عمر الموناهير1554007
محكمة اإلستئناف بفاس12/11/20091998/01/28فاطمةالزهراء الناجي1055241المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/12/20102009/11/23عبد الكريم لوهابي1553803المحكمة اإلبتدائية بإنزكان30/12/20102009/12/16عبد اللطيف اشبانين1554102
محكمة اإلستئناف بفاس12/11/20092006/01/16فاطمة الزهراء الشباتي1375815المحكمة اإلبتدائية بتمارة30/12/20102009/12/11المهدي عملوك1553857المحكمة اإلبتدائية بإنزكان08/12/20102010/12/08سعيد جناح1554656
محكمة اإلستئناف بفاس28/04/20082008/04/28ادريس راشيق1376245المحكمة اإلبتدائية بالرماني12/11/20091996/11/11نا دية اليسا ري1054822المحكمة اإلبتدائية بإنزكان08/12/20102010/12/08عبد الرحمان اوداود1554706
المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس12/11/20092005/02/21عبد هللا المحفوظ1375513المحكمة اإلبتدائية بالرماني30/12/20102009/12/10امال حموشى1554023محكمة اإلستئناف بالجديدة12/11/20092000/06/20جلول هنان1168820

المحكمة التجارية بفاس12/11/20092002/05/21عبد السالم الغرمول1230548المحكمة اإلبتدائية بالرباط12/11/20091997/02/28دمحم نبيل السالوي1054910محكمة اإلستئناف بالجديدة12/11/20092000/06/19عبد الحق القاق1168817
المحكمة التجارية بفاس09/04/20082008/04/09خديجة شباني1376222المحكمة اإلبتدائية بالرباط11/03/20081997/11/24سناء الصياد1055310محكمة اإلستئناف بالجديدة28/04/20082008/04/28خديجة حلمي1513502
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20091995/01/24مريم ديدي الهواري75808المحكمة اإلبتدائية بالرباط29/07/20082000/08/31حماني لمغاري1169194محكمة اإلستئناف بالجديدة30/12/20102009/12/10دمحم ضورار1554019
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20091996/08/05ثورية كونة1054760المحكمة اإلبتدائية بالرباط12/11/20092000/11/07فاطمة معلل1169375المركز الجهوي للحفظ بالجديدة30/12/20102009/03/05سناء أبو الضيف1553249
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20092000/08/29عادل ايت لشكر1169188المحكمة اإلبتدائية بالرباط19/07/20082005/02/21سعيدة حجاوي1375558المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة12/11/20092002/10/07امباركة بكريم1272336
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20092005/02/21جهان األندلسي1375618المحكمة اإلبتدائية بالرباط30/12/20102008/06/30عبد المجيب المسكي1513624المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور29/07/20082001/11/30دمحم الحروفي1230083
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20092006/01/02زكية لطرش1375820المحكمة اإلبتدائية بالرباط30/12/20102009/11/23ناجية هادي1553804المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور30/12/20102009/12/09بوشرى عريش1554059
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المحكمة اإلبتدائية بفاس17/04/20082008/04/17هشام أمزي1376142المحكمة اإلبتدائية بالخميسات19/07/20082000/08/29حميد بحاج1169204المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور30/12/20102009/12/09رشيد جابون1554032
المحكمة اإلبتدائية بفاس28/04/20082008/04/28يوسف شديد1376244المحكمة اإلبتدائية بالخميسات17/04/20082008/04/17فاطمة الزهراء منصوري1376136المحكمة اإلبتدائية بالجديدة12/11/20091993/10/05عبد القا در جبران744684
المحكمة اإلبتدائية بفاس12/11/20092008/07/01دمحم الفياللي1513678محكمة اإلستئناف بالرشيدية12/11/20091994/09/05الزهرة امد حوسي70952المحكمة اإلبتدائية بالجديدة12/11/20091995/05/25برامي فتيحة898365

المحكمة اإلبتدائية بفاس17/12/20082008/12/17السعدية راجي1513958محكمة اإلستئناف بالرشيدية12/11/20092006/01/13ابراهيم اوتهام1375849المحكمة اإلبتدائية بالجديدة12/11/20092001/12/12دمحم اجبوب1230072
المحكمة اإلبتدائية بفاس16/12/20082008/12/16محمود جلول1513948محكمة اإلستئناف بالرشيدية30/12/20102009/02/16خديجة والزين1513989المحكمة اإلبتدائية بالجديدة19/07/20082002/05/21عبد العزيز الشافعي1230496
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20102009/11/23الهاشمي المكي1553866المحكمة اإلبتدائية بميدلت30/12/20102009/11/30عمارية صالحي1553916المحكمة اإلبتدائية بالجديدة29/07/20082006/01/02سعيد النوالي1375737
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20102009/11/23زكية مبتهج1553875المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية12/11/20092002/05/23عبد الرحيم العابد1230549المحكمة اإلبتدائية بالجديدة12/11/20092008/07/08سعيدة بريبري1513703
المحكمة اإلبتدائية بفاس30/12/20102009/11/23دمحم القاسمي1553883محكمة اإلستئناف بالعيون10/12/20102010/12/10السالكة الحليم1554634المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/02/17هند شعاب1514120
المحكمة اإلبتدائية بصفرو12/11/20091993/08/10زكية بلخالفي835603محكمة اإلستئناف بالعيون10/12/20102010/12/10التويلية باتي1554664المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/02/17رقية الحسني1514180
المحكمة اإلبتدائية بصفرو12/11/20092000/06/21سعيد حميوي1169062محكمة اإلستئناف بالعيون08/12/20102010/12/08سلم االدريسي1554665المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/02/18فاطمة الزهراء بالحمومية1514116 المحكمة اإلبتدائية بصفرو12/11/20092000/06/21سعيد حميوي1169062محكمة اإلستئناف بالعيون08/12/20102010/12/08سلم االدريسي1554665المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/02/18فاطمة الزهراء بالحمومية1514116
المحكمة اإلبتدائية بصفرو30/12/20102009/11/23توفيق بوخريصا1553850المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب29/07/20082000/01/31حبيب هللا احمادي1143151المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/12/14مينة بالهمالج1554053
المحكمة اإلبتدائية بتاونات29/07/20082006/01/17الحسن القدوري1375768المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب29/04/20082008/04/29الحسين بدر1513558المحكمة اإلبتدائية بالجديدة30/12/20102009/12/14سعيدة باروش1554062
المحكمة اإلبتدائية بتاونات30/12/20102009/11/24موالي الحبيب حامدي1553832المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب08/12/20102010/12/08متوا مجاهد1554635محكمة اإلستئناف بالحسيمة30/12/20102009/12/11رشيدة لحرير1554064
المحكمة اإلبتدائية بكلميم28/04/20082008/04/28صالح بويال1513566المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب13/12/20102010/12/13فاطمتو السيد1554636المديرية الفرعية اإلقليمية بالحسيمة12/11/20092005/02/21حيموت بويوزان1375472
المحكمة اإلبتدائية بكلميم30/12/20102009/12/21سالم بوخير1554093المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب08/12/20102010/12/08احمد االنصاري1554641المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة30/12/20102009/02/25سناء بلحاج1514243
المحكمة اإلبتدائية بكلميم30/12/20102009/12/15علي المستغفر1554163المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب10/12/20102010/12/10اللة تكصيصة1554645محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء12/11/20091994/05/01دمحم آسي713733
المحكمة اإلبتدائية بكلميم10/12/20102010/12/10رشيدة ويس1554629المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب09/12/20102010/12/09سيدي المحجوب الفياللي1554666محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء12/11/20091993/08/09هشام امهيضار835637

المحكمة اإلبتدائية بكلميم09/12/20102010/12/09دمحم ليديب1554653المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب08/12/20102010/12/08الحسن افرياض1554689محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء12/11/20091995/12/18خاليد حرفان1002442
المحكمة اإلبتدائية بكلميم08/12/20102010/12/08دمحم الخليلي1554655المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب17/12/20102010/12/17صالح الساعدي1554693محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء12/11/20091998/01/19حميد بونهير1055208
المحكمة اإلبتدائية بكلميم16/12/20102010/12/16عبد الرحيم موعتصيم1554657المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب13/12/20102010/12/13تكبر شمس الدين1554701محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء19/07/20082000/10/03دمحم عزازي1169345
المحكمة اإلبتدائية بكلميم08/12/20102010/12/08امباركة رجعا1554659المحكمة اإلبتدائية بالعيون29/07/20082003/08/07عائشة عمارة1273043محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء31/12/20072000/03/08سميرة لغمادي1168867
المحكمة اإلبتدائية بطانطان08/12/20102010/12/08الزهرة ادغيش1554702المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08عبد هللا ولد الحاج1554632محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء28/04/20082008/04/28فريدة الحارتي1513537

المحكمة اإلبتدائية بطانطان09/12/20102010/12/09السعدية الكعبوط1554704المحكمة اإلبتدائية بالعيون10/12/20102010/12/10سيدي ادمحم الداه1452641محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20102009/02/19سعدية الحضيكي1514049

محكمة اإلستئناف بمراكش12/11/20091995/01/31نزهة الغمري396854المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09رقية علوات1554675محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20102009/02/17حسناء لمتخم1514125
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محكمة اإلستئناف بمراكش31/12/20071998/01/15خالد ماوي1055239المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09رمضان سدوم1554681محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10احمد ببغائي1554070

محكمة اإلستئناف بمراكش31/12/20072001/12/20عبد الغني ايتموح1230139المحكمة اإلبتدائية بالعيون10/12/20102010/12/10سيدي احمد المنصوري1554684محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء12/11/20091995/12/15هشام جاوات80262

محكمة اإلستئناف بمراكش29/07/20082001/12/10الحسين البردوني1230131المحكمة اإلبتدائية بالعيون13/12/20102010/12/13رشيدة اسويح1554687محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء12/11/20091994/08/07كلثوم زوكَ 836928

محكمة اإلستئناف بمراكش19/07/20082000/07/14لال السعدية بو الحليب1169081المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09السالكة كاية1554690محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء29/07/20082000/03/08مريم الراجي1168863

محكمة اإلستئناف بمراكش12/11/20091995/07/10سكينة لعميم760423المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08سيدي احمد محمود التوبالي1554692محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء12/11/20092002/09/04فتيحة سامع1230641

محكمة اإلستئناف بمراكش29/07/20082006/01/16هشام العيدوني1375774المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09سيدي دمحم سالم المساوي1554694محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10عبد هللا محفوظ1554012

محكمة اإلستئناف بمراكش12/11/20092006/01/09إلهام فسكى1375836المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08سيدي سيد احمد اباي1554697محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/14ليلى النشعة1554051

محكمة اإلستئناف بمراكش23/04/20082008/04/23صباح بنمبروك1513514المحكمة اإلبتدائية بالعيون08/12/20102010/12/08الطالب بوية ديدي1554698المحكمة التجارية بالدارالبيضاء12/11/20091993/08/09حسن حديث372116

محكمة اإلستئناف بمراكش18/04/20082008/04/18عبد الكبير ابن الصالح1376164المحكمة اإلبتدائية بالعيون02/12/20102010/12/02زينب شركس1554699المحكمة التجارية بالدارالبيضاء31/12/20071998/02/09دمحم هياط1055219

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش12/11/20091995/01/26حياة بن طاطيف83821المحكمة اإلبتدائية بالعيون09/12/20102010/12/09سيد احمد كارحي1554700المحكمة التجارية بالدارالبيضاء12/11/20092000/02/03خديجة الخدالي1143137

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش09/12/20102010/12/09عائشتو بوجدور1554654المحكمة اإلبتدائية بالسمارة08/12/20102010/12/08امتيتو الطالب1554648المحكمة التجارية بالدارالبيضاء12/11/20092000/01/28سعيد أموايلي1143130

المحكمة التجارية بمراكش29/07/20082000/04/28عبد االله اشباك1143369المحكمة اإلبتدائية بالسمارة09/12/20102010/12/09سيدي احمد يحي1554695المحكمة التجارية بالدارالبيضاء31/12/20072002/03/11سعيدة أوباقي1230261

المحكمة التجارية بمراكش23/04/20082008/04/23حسناء خوف هللا1513507محكمة اإلستئناف بالقنيطرة12/11/20091993/08/11قاسم اغشان835648المحكمة التجارية بالدارالبيضاء29/07/20082002/03/13سالم خلوف1230267

المحكمة التجارية بمراكش30/12/20102009/12/15حليمة النملي1554101محكمة اإلستئناف بالقنيطرة12/11/20091995/12/13اسماء الشاوي1000956المحكمة التجارية بالدارالبيضاء12/11/20092006/01/02فتيحة بومشمر1375735

المحكمة اإلدارية بمراكش21/04/20082008/04/21كريمة لختيري1376128محكمة اإلستئناف بالقنيطرة19/07/20081998/04/20رشيد المصلح1055351المحكمة التجارية بالدارالبيضاء21/04/20082008/04/21نزهة حكيم1376168

المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20091994/06/22عبد ااالله شفاوي77164محكمة اإلستئناف بالقنيطرة12/11/20092000/08/21سعيد بادي1169186المحكمة التجارية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10وفاء رشيدي1554011

المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20091995/08/28فا طمة لمهيوي1000830محكمة اإلستئناف بالقنيطرة19/07/20082000/08/23العزيزة شقور1169209المحكمة التجارية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/15حنان سجوري1554039

المحكمة اإلبتدائية بمراكش29/07/20081998/02/09جمال فردان1055215محكمة اإلستئناف بالقنيطرة12/11/20092001/10/14حفيظة لكثر1273046المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء30/12/20101991/03/06عا تقة ا ورحوا760301

المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20092000/08/23خديجة الهرادي1169299محكمة اإلستئناف بالقنيطرة29/07/20082005/02/21فاطمة امناي1375541المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء29/07/20081998/02/11رضوان السعداوي1055220

المحكمة اإلبتدائية بمراكش19/07/20082000/09/06حسناء الطبراني1169301محكمة اإلستئناف بالقنيطرة11/03/20082001/05/14ابتسام العبودي1185603المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء29/07/20082002/03/07دمحم الملولي1230268

المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20092000/04/28حليمة بهاج1143386محكمة اإلستئناف بالقنيطرة30/12/20102009/11/23مريم سليم1553812المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء12/11/20092006/01/09رشيد المسعودي1375818

المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20092001/11/29رحال الزايد1230113محكمة اإلستئناف بالقنيطرة30/12/20102009/11/23حسناء الكعدوس1553819المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/21فاهمة ويشو1554066
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المحكمة اإلبتدائية بمراكش12/11/20092006/01/13فتيحة لديب1375733المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري16/04/20082008/04/16نادية عبسات1376133المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية12/11/20092000/03/08السعدية سمين1168827

المحكمة اإلبتدائية بمراكش28/04/20082008/04/28فطيمة العطالتي1513515المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان12/11/20092001/01/18نور الدين الزين1169487المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية12/11/20092002/05/20أحمد كاري1230482

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/15عائشة حنيني1554121المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان19/07/20082000/08/29اللة عائشة بلحسن1169201المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية21/04/20082008/04/21سعدية ايت بوتلبرجت1376145

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/15يامنة شطبي1554124المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان30/12/20102009/11/23احمد العوام1553830المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية12/11/20092008/07/14مليكة صبير1513711

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/15المصطفى صنوبي1554125المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب29/07/20081995/12/13لزعر عائشة1001311المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية30/12/20102009/02/17مليكة افقيران1514127

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/21زكرياء البتراوي1554145المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب19/07/20082000/08/28عبد العزيز خليل1169199المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان12/11/20091995/01/30سعيد بوكريم78722

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/17دمحم رضى تمليلت1554148المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة12/11/20091998/02/16العزيزة النوايتي1055186المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان12/11/20091995/02/02مبارك نشاط82690

المحكمة اإلبتدائية بمراكش30/12/20102009/12/16عبد الرزاق النعاشي1554160المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة11/03/20082000/09/15خالد الهيبة1169180المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان12/11/20092000/07/10المصطفى مرداد1169115

المحكمة اإلبتدائية بمراكش09/12/20102010/12/09رشيدة الشوكة1554682المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة29/07/20082003/03/04نور الدين لعليوي1272490المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان31/12/20072002/03/07نور الدين فهمي1230278 المحكمة اإلبتدائية بمراكش09/12/20102010/12/09رشيدة الشوكة1554682المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة29/07/20082003/03/04نور الدين لعليوي1272490المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان31/12/20072002/03/07نور الدين فهمي1230278

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة31/12/20072000/08/22ادريس بوحديوي1169175المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة30/12/20102009/02/18ربيعة مويلح1514046المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان29/07/20082002/03/11بناصر تغزوت1230290

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة19/07/20082000/08/28رشيدة زكري1169302محكمة اإلستئناف بالناظور19/07/20082000/06/12سميرة القضاوي1169011المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان30/12/20102009/12/14غزالن الرياحي1554142

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة29/07/20082001/11/28عبد العزيز نسامي1230124المديرية الفرعية اإلقليمية بالناظور31/12/20071998/11/27حرية الواتي1142648المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/02/06عفيفة بنصغير80954

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة29/07/20082006/01/17نورة التاقي1375802المحكمة اإلبتدائية بالناظور12/11/20092000/06/14عبد اللطيف الدهري1168988المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/02/01فتيحة اجديد80959

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة30/12/20102009/12/14دمحم الطاهري1554081المحكمة اإلبتدائية بالناظور19/07/20082000/06/12فريس مسعودي1169012المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/30دمحم فرحان82130

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير08/12/20102010/12/08حفيظة الطويل1554646المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20102005/02/21الطيب ازحاف1375601المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/02/01فاتح السعدية82158

محكمة اإلستئناف بمكناس12/11/20091993/12/15زاكية الحريف300629المحكمة اإلبتدائية بالناظور30/12/20102009/02/20توفيق الحبنوني1514262المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20101995/01/31احمد رحيمي83804

محكمة اإلستئناف بمكناس12/11/20091992/05/02سعيدة الصا في899621محكمة اإلستئناف ببني مالل29/07/20082002/02/06المصطفى قيرو1230233المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091993/10/20رضوان البخاري729724

محكمة اإلستئناف بمكناس31/12/20071999/01/25رجاء بلخياط1142752محكمة اإلستئناف ببني مالل12/11/20092003/07/24خالد بومسيك1272839المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091993/08/16فتيحة سماح835487

محكمة اإلستئناف بمكناس12/11/20092001/12/24جواد وارش1230152محكمة اإلستئناف ببني مالل12/11/20091995/07/14فاطمة ابو السعد96784المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء29/07/20081991/08/06سومية النايدي877725

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20102009/02/17نعيمة لفروني1514177المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة30/12/20101993/01/19حا فظة عبا سي724644المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/12/18فاطمة بركة1000096

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20102009/11/23امال الزموري1553873المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة17/12/20082008/12/17احمد البوزكراوي1513969المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/12/08لطيفة القوالي1001394
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منتدب قضائي من الدرجة الثالثة: االطار 

محكمة اإلستئناف بمكناس30/12/20102009/12/10بوشرى وهبي1553996المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة08/12/20102010/12/08سميح زمطة1554696المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/12/15حنان معزيب1002300

المحكمة التجارية بمكناس12/11/20092002/05/20هشام مصري1230538المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة12/11/20091992/01/27مينة جبور397144المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091995/08/25عا ئشة اوما مي1043209

المحكمة اإلدارية بمكناس12/11/20091997/12/15يا منة معروفي1055161المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة12/11/20091991/11/10فاطمة جبور399779المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء29/07/20081998/01/16ليلى رمضاني1055234

المحكمة اإلبتدائية بمكناس12/11/20091994/06/15أ مينة بو نوار837690المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة28/04/20082008/04/28اسماعيل اسبايري1376237المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء31/12/20071998/02/11بوشعيب الوديال1055253

المحكمة اإلبتدائية بمكناس12/11/20091994/01/27ا د ريس ا بال ل838065المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة30/12/20102009/11/30يونس ابوفارس1553837المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20091998/10/01سمراني بنداوود1142651

المحكمة اإلبتدائية بمكناس29/07/20082000/08/15هشام اشويخ1169380المحكمة اإلبتدائية ببني مالل12/11/20092001/05/09فوزية العزاوي1169660المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء29/07/20082000/11/13عائشة بنسليمان1169373

المحكمة اإلبتدائية بمكناس29/07/20082001/11/16عبد هللا بنيز1230045المحكمة اإلبتدائية ببني مالل30/12/20102008/07/09حياة لفقيه1513588المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102000/05/23إبراهيم اركان1169359

المحكمة اإلبتدائية بمكناس29/07/20082002/01/02لحسن بنلحروكي1230141المحكمة اإلبتدائية ببني مالل10/12/20102010/12/10عبد الصماد وبوهو1554650المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء31/12/20072001/12/24فريدة باقوح1230176

المحكمة اإلبتدائية بمكناس12/11/20092006/01/03خالد كبوش1375844المحكمة اإلبتدائية بأزيالل12/11/20092000/09/01مينة ايتعلي1169268المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102002/09/04سميرة وهيبي1230638 المحكمة اإلبتدائية بمكناس12/11/20092006/01/03خالد كبوش1375844المحكمة اإلبتدائية بأزيالل12/11/20092000/09/01مينة ايتعلي1169268المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102002/09/04سميرة وهيبي1230638

المحكمة اإلبتدائية بمكناس12/11/20092006/01/02عزيز القرياني1375845المحكمة اإلبتدائية بأزيالل12/11/20092000/05/31الحسين زوبع1169026المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/11/20092003/03/03عبد هللا العيادي1272506

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102008/07/04رقية أشياخ1513775المحكمة اإلبتدائية بأزيالل12/11/20092003/07/23عبد الجليل حدجي1272846المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102003/07/24نجوى الزاري1272954

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102008/07/04خديجة بولحنوض1513801المحكمة اإلبتدائية بأزيالل12/11/20092006/01/09عبد هللا نايت خويا1375781المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء19/07/20082003/03/04نور الدين الحياط1272492

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102008/07/03شعيب مزال1513597المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح12/11/20092002/02/07سعيد بريشة1230218المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102005/02/18نجاة ايت رحو1375421

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102009/02/24بوشرة عناية1514187المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح30/12/20102009/12/10فاطمة لعوبي1554020المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء25/04/20082008/04/25ليلى بوالزيت1513495

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102009/11/27فوزية أزماط1553938محكمة اإلستئناف بتازة12/11/20092008/07/08فوزية زمورية1513631المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء21/04/20082008/04/21خديجة قنار1376129

المحكمة اإلبتدائية بمكناس30/12/20102009/11/30دمحم قجيدع1553958محكمة اإلستئناف بتازة30/12/20102009/03/02رداد العزوزي1514233المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء30/12/20102009/02/17ثورية سبحي1514122

المحكمة اإلبتدائية بمكناس09/12/20102010/12/09نادية الجاي1554642المحكمة اإلبتدائية بتازة31/12/20072001/11/16نعيمة برغازي1230056المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/30رضوان مكاوي80935

المحكمة اإلبتدائية بأزرو31/12/20072003/07/24السعدية مختاري1272864المحكمة اإلبتدائية بتازة23/04/20082008/04/23دمحم طبريش1513546المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/27الملود حميمسة81382

المحكمة اإلبتدائية بأزرو21/04/20082008/04/21لطيفة بوحداشي1376123المحكمة اإلبتدائية بتازة28/04/20082008/04/28ليلى الذهبي1513544المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء29/07/20081995/01/30لطيفة عتيق82121

المحكمة اإلبتدائية بأزرو30/12/20102009/02/17عبد االله ازبيطة1514196المحكمة اإلبتدائية بتازة30/12/20102009/12/02احمد الصبري1553960المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/26ياسين عاطفي336659

المحكمة اإلبتدائية بأزرو30/12/20102009/02/19نعيمة عباسي1514193محكمة اإلستئناف بتطوان12/11/20091996/01/23سمير ة الشعا ئري336627المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء29/07/20081995/12/14حليمة الساهل1001417
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منتدب قضائي من الدرجة الثالثة: االطار 

محكمة اإلستئناف بوجدة12/11/20091997/08/04ر حمة قيسي1055018محكمة اإلستئناف بتطوان12/11/20091998/09/01فاطمة اعزوزان1055408المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20091998/01/21اسماعيل صابر1055204

محكمة اإلستئناف بوجدة12/11/20091998/10/26حبيبة مزيان1055140محكمة اإلستئناف بتطوان12/11/20091999/01/27الحليمي رضا1142826المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء29/07/20082000/09/01بوشعيب الحاري1169283

محكمة اإلستئناف بوجدة29/07/20081998/10/02حليمة جرمومي1142632محكمة اإلستئناف بتطوان12/11/20091999/09/28عبد اللطيف امنشار1143045المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء31/12/20072000/09/04حسن هرزم1169285

محكمة اإلستئناف بوجدة12/11/20092006/01/16عبد الرحمان الشواي1375867محكمة اإلستئناف بتطوان12/11/20091999/09/28عبد هللا كركب1143046المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092000/09/01نبيلة هدي1169227

محكمة اإلستئناف بوجدة30/12/20102009/02/18فطيمة مازا1514248محكمة اإلستئناف بتطوان30/12/20102009/02/17نرجس علوش1514072المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092000/10/06رشيد المجيدي االدريسي1169356

محكمة اإلستئناف بوجدة30/12/20102009/02/27الهام عطة1514258محكمة اإلستئناف بتطوان30/12/20102009/02/16عواطف بغوز1513980المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092000/09/21ربيعة قندالي1169328

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة30/12/20102000/06/12حفيظة رمضان1169010محكمة اإلستئناف بتطوان30/12/20102009/11/30سميرة المقدم القيباش1553918المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092000/10/02حميد عفار336704

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة30/12/20102009/02/18عائشة العابد1514182المحكمة اإلبتدائية بوزان11/03/20081995/01/30الحسني بقالي78726المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092000/03/08فاطمة زكراني1168851

المحكمة اإلبتدائية بوجدة12/11/20091993/08/04خا لد بوطيب731873المحكمة اإلبتدائية بوزان19/07/20081998/10/01ندى المنقوش1055399المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092002/03/12رشيد العدناني1230288

المحكمة اإلبتدائية بوجدة12/11/20091998/10/05المختارية المسعودي1142639المحكمة اإلبتدائية بوزان11/03/20082000/09/13ابتهاج العبودي1169327المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء12/11/20092002/03/07عبد الوهاب لهظيبي1230279

المحكمة اإلبتدائية بوجدة30/12/20102009/02/19يمينة عمراوي1553293المحكمة اإلبتدائية بوزان12/11/20092008/07/07عمر الشحاني1513609المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20102003/02/14دمحم نقراشي1272480

المحكمة اإلبتدائية ببركان19/07/20081999/02/01يمينة غلوش1142770المحكمة اإلبتدائية بوزان30/12/20102009/02/18عبد الواحد الكراري1514221المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء16/04/20082008/04/16طارق العشوي1376172

المحكمة اإلبتدائية ببركان30/12/20102009/12/01جواد عزوز1553932المحكمة اإلبتدائية بوزان30/12/20102009/11/23وديع بكري1553817المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء17/04/20082008/04/17منير الرحماني1376159

محكمة اإلستئناف بورزازات19/07/20081999/02/01عائشة رفيق1142817المحكمة اإلبتدائية بتطوان31/12/20071999/01/26حكيمة الجراري1142825المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20102009/02/17هجر العلوي1514121

المحكمة اإلبتدائية بورزازات12/11/20091999/09/21زكية رشيد1143053المحكمة اإلبتدائية بتطوان30/12/20102009/12/01المصطفى عبد الرزاق1553904المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10رشيد بوتسنت1554069

المحكمة اإلبتدائية بتنغير30/12/20102009/12/21هشام أخزام1554108المحكمة اإلبتدائية بتطوان30/12/20102009/12/02عبد السالم الوهابي1553971المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/11حسناء رداد1554022

مديرية الميزانية والمراقبة12/05/20102009/01/14فاطمة ايت يعقوب1513665محكمة اإلستئناف بخريبكة19/07/20082000/04/27حميد الخربوشي1143397المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/09نادية مبروك1554037

مديرية الموارد البشرية12/11/20091994/06/06جواد البارودي844422محكمة اإلستئناف بخريبكة30/12/20102009/12/10سومية باية1554008المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091995/02/13عبد الرحيم جناني78725

مديرية الموارد البشرية12/11/20092003/07/23الهام عباسي1272874محكمة اإلستئناف بخريبكة30/12/20102009/12/14كريمة منياني1554044المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/25دمحم عبد الصمد نوراني82110
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منتدب قضائي من الدرجة الثالثة: االطار 

مديرية الموارد البشرية12/11/20092005/02/21دمحم شمالل1375561المحكمة اإلبتدائية بوادي زم12/11/20092000/04/28دمحم دويمي1143399المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091995/01/23فاتحة طيابي82167

مديرية الموارد البشرية17/04/20082008/04/17مليكة امناي1376119المحكمة اإلبتدائية بوادي زم28/04/20082008/04/28السعدية الفايز1513521المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091994/04/20مينة فا ضل399294

مديرية الموارد البشرية30/12/20102009/02/16لبنى الروداني1514385المحكمة اإلبتدائية بخريبكة19/07/20082000/08/28حميد فتاح1169243المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091996/07/10حميد بليصار1054628

مديرية الشؤون الجنائية والعفو29/07/20081998/01/27وفاء معروفي1055183المحكمة اإلبتدائية بخريبكة19/07/20082000/04/27حميد الرشدي1143398المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091996/09/10ثو رية فا هم1054759

مديرية الشؤون الجنائية والعفو30/12/20102009/02/16زينب البرناوي1513991المحكمة اإلبتدائية بخريبكة30/12/20102009/12/17احمد مسطين1554043المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20091998/01/19خديجة الحايني1055198

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث12/11/20092002/09/05فاطمة حيسنو1230658المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد30/12/20102009/12/03كريمة المكناسي1553942المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء29/07/20081998/02/12بشرى خالص1055222

مديرية التشريع30/12/20102009/05/19سعاد ايت بن عدي1513994محكمة اإلستئناف بسطات12/11/20091995/12/14مليكة بنزاغ1000831المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء29/07/20082000/08/28هشام لعفيس1169276

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات31/12/20072005/02/21أمال رزق هللا1375626محكمة اإلستئناف بسطات29/07/20082006/01/02دمحم زيد1375803المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء29/07/20082000/08/28المصطفى ناصر1169229

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات30/12/20102009/02/18لال فاطمة قريش االدريسي1514031المحكمة اإلبتدائية بسطات12/11/20092003/07/24أمينة زكي1272920المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20092000/08/28عبد العزيز اوريقي1169230

المعهد العالي للقضاء12/11/20091997/04/24هند دينية1054908المحكمة اإلبتدائية بسطات29/07/20082006/01/03كمال غتاب1375749المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20092000/03/08كلثوم ضعوفة1168871

محكمة النقض29/07/20081995/01/25امينة قسمي80949المحكمة اإلبتدائية بسطات21/04/20082008/04/21مينة غريوي1376203المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20092001/10/25فاطمة الفرحان1230004

محكمة النقض12/11/20091996/01/16جميلة ابراهيمي1055237المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20102009/12/14إلهام الحمداني1554002المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء12/11/20092002/05/27نور الدين عفيف1230495

محكمة النقض12/11/20091997/11/24و فاء سليطا ن1055279المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20102009/12/14عبد اللطيف غزي1554030المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20102009/11/23عبد الرحيم علقمة1553880

محكمة النقض29/07/20082002/03/13احسان لشهب1230293المحكمة اإلبتدائية بسطات30/12/20102009/12/10تورية حراش1554045المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10ليلى نعيمي1554031

محكمة النقض30/12/20102009/02/17فاطمة اوبهوش1514076المحكمة اإلبتدائية ببرشيد29/07/20081995/01/30فتيحة الستلي81371المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء30/12/20102009/12/10رشيدة فيحل1554048
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