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المحكمة اإلبتدائية بكلميم03/02/20102010/02/03عبد هللا أفاكو1554545محكمة اإلستئناف بالقنيطرة17/02/20092009/02/17اسية ابردان1513986محكمة اإلستئناف بآسفي25/02/20092009/02/25إلهام الرحيوي1514139

المحكمة اإلبتدائية بكلميم16/02/20102010/02/16مصطفى مصلى1554609المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة22/01/20102010/01/22مريم ابن الصغير1554318المحكمة اإلبتدائية باليوسفية21/01/20102010/01/21جالل الفنير1554385

المحكمة اإلبتدائية بطانطان12/01/20102010/01/12زهراء أحمو1554231المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة18/01/20102010/01/18حسناء اليازيدي1554282المحكمة اإلبتدائية بالصويرة17/02/20092009/02/17دمحم لكريدي1514283

محكمة اإلستئناف بمراكش23/02/20092009/02/23سامية بنعبو1514138محكمة اإلستئناف بالناظور17/02/20092009/02/17فريدة بارودة02/02/20102010/02/021514234حميد مرضي1554459

الئحة باسماء الموظفين المؤهلين للترقي
نظام الحصيص داخلالى درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة   

2020دجنبر  31والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية
محرر قضائي من الدرجة الرابعة: االطار 

المملكة المغربية
مديرية الموارد البشريةوزارة العدل  

مصلحة التوظيف والترقياتقسم الموظفين
واالمتحانات المهنية

محكمة اإلستئناف بمراكش23/02/20092009/02/23سامية بنعبو1514138محكمة اإلستئناف بالناظور17/02/20092009/02/17فريدة بارودة1514234المحكمة اإلبتدائية بالصويرة02/02/20102010/02/02حميد مرضي1554459

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش08/07/20082008/07/08أيت به دمحم1513737المحكمة اإلبتدائية بالناظور18/01/20102010/01/18كوثر القضاوي1554245المحكمة اإلبتدائية بالصويرة01/02/20102010/02/01المصطفى العابدي1554495

المحكمة التجارية بمراكش23/02/20092009/02/23نزهة قدميري1514267المحكمة اإلبتدائية بالناظور02/02/20102010/02/02ايمان بسكة1554549المحكمة اإلبتدائية بالصويرة01/02/20102010/02/01حميد الرفاعي1554553

المحكمة التجارية بمراكش18/01/20102010/01/18حنان أغريش1554287محكمة اإلستئناف ببني مالل01/07/20082008/07/01سهام االسد1513664المحكمة اإلبتدائية بأكادير09/03/20092009/03/09لطيفة بن العياظ1514322

المحكمة التجارية بمراكش18/01/20102010/01/18نزهة علوان1554323محكمة اإلستئناف ببني مالل17/02/20092009/02/17رشيدة سمير1514148المحكمة اإلبتدائية بإنزكان14/01/20102010/01/14عبدالنبي ادريسي1554241

المحكمة اإلبتدائية بمراكش10/07/20082008/07/10ابراهيم العادلي1513736محكمة اإلستئناف ببني مالل17/02/20092009/02/17مونيى ناجي1514159المحكمة اإلبتدائية بإنزكان18/01/20102010/01/18مريم حدران1554291

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة25/01/20102010/01/25حميد الكبدار1554445محكمة اإلستئناف ببني مالل29/01/20102010/01/29تورية مطيع1554486محكمة اإلستئناف بالجديدة20/02/20092009/02/20نادية الزغاري1514114

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير01/02/20102010/02/01خديجة الطعياعي1554588المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة25/01/20102010/01/25دمحم اعردبو1554498محكمة اإلستئناف بالجديدة18/01/20102010/01/18أمال شعالي1554260

محكمة اإلستئناف بمكناس17/02/20092009/02/17حنان لخميسي1514197المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة01/02/20101997/07/08عبد الرحيم نعام1554590المحكمة اإلبتدائية بالجديدة18/02/20092009/02/18سهام بتشو1514115

محكمة اإلستئناف بمكناس16/03/20092009/03/16سمية حريش1514362المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة21/01/20102010/01/21عثمان حساوي1554240المحكمة اإلبتدائية بالجديدة29/06/20092009/06/29بوشرة خمالي1514363

محكمة اإلستئناف بمكناس17/02/20092009/02/17زينب بن قيدة1514175المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة01/02/20102010/02/01بهيجة أجراد1554611محكمة اإلستئناف بالحسيمة18/02/20092009/02/18نبيل الطاهري1514264

محكمة اإلستئناف بمكناس17/02/20092009/02/17خديجة عماري1514176المحكمة اإلبتدائية ببني مالل18/01/20102010/01/18بشرى غموج1554280محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء31/12/20071994/09/01بوسالم جوك71519
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المركز الجهوي للحفظ بمكناس02/02/20102010/02/02يوسف بنيزة1554403المحكمة اإلبتدائية ببني مالل03/02/20102010/02/03سومية ناصيري1554417محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء27/02/20092009/02/27سندس الخازري1514360

المحكمة اإلبتدائية بمكناس02/07/20082008/07/02جمال لزعر1513589المحكمة اإلبتدائية ببني مالل01/02/20102010/02/01سهام بنشكرة1554539محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء23/02/20092009/02/23حميد لعوينة1514124

المحكمة اإلبتدائية بمكناس17/02/20092009/02/17فاطمة الزهراء قسولي1514202المحكمة اإلبتدائية بأزيالل26/02/20092009/02/26حفيظة وازكيت1514292محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء18/01/20102010/01/18عمر حشوان1554255

المحكمة اإلبتدائية بمكناس25/01/20102010/01/25حفيظ التوغزاوي1554433محكمة اإلستئناف بتازة01/02/20102010/02/01خليل الوريقي1554516محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء25/12/20092000/09/21سعيدة الدكالي1169333

المحكمة اإلبتدائية بأزرو01/07/20082008/07/01عماد السعيدي1513637المحكمة اإلبتدائية بتازة29/01/20102010/01/29طارق غبور1554471المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية01/12/20071997/01/18السعدية الصالحي83954

المحكمة اإلبتدائية بأزرو18/02/20092009/02/18لالحسناء لمراني1514207المحكمة اإلبتدائية بشفشاون17/02/20092009/02/17خديجة المرابط1513983المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية18/01/20102010/01/18ايمان لوريز1554247

المحكمة اإلبتدائية بأزرو17/02/20092009/02/17خديجة نشيخ1514174المحكمة اإلبتدائية بتطوان12/01/20102010/01/12المهدي الداودي1554182المحكمة اإلبتدائية بالدمحمية25/01/20102010/01/25حكيمة البويحياوي1554485

المحكمة اإلبتدائية بأزرو25/01/20102010/01/25سعاد عمراني1554320محكمة اإلستئناف بخريبكة17/02/20092009/02/17عادل الحفضي1514109المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء04/07/20082008/07/04بشرى خيرربي1513734

المحكمة اإلبتدائية بأزرو05/02/20102010/02/05لمياء الحسنوني العلوي1554359محكمة اإلستئناف بخريبكة24/02/20092009/02/24خديجة البزيم1514150المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء23/02/20092009/02/23حسناء فضيل1514128

المحكمة اإلبتدائية بأزرو01/02/20102010/02/01يوسف محكاوي1554560محكمة اإلستئناف بخريبكة18/02/20092009/02/18نورة نبداوي1514165المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء20/02/20092009/02/20رشيد مجيب1514129

محكمة اإلستئناف بوجدة02/03/20092009/03/02فوزية عيساوي1514239محكمة اإلستئناف بخريبكة23/02/20092009/02/23بشرى رقيب1514170المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء17/02/20092009/02/17دمحم صبري1514126

محكمة اإلستئناف بوجدة23/02/20092009/02/23خديجة داودي1514237محكمة اإلستئناف بخريبكة12/01/20102010/01/12عبد المجيد هشام القدير1554183المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء12/01/20102010/01/12لطيفة فراجي1554225

محكمة اإلستئناف بوجدة04/03/20102010/03/04مصطفى الكور1554328محكمة اإلستئناف بخريبكة14/01/20102010/01/14امال بلحارتي1554192المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء17/02/20092009/02/17حليمة الخلفي1514111

محكمة اإلستئناف بوجدة19/01/20102010/01/19اكرام جناني1554319محكمة اإلستئناف بخريبكة18/01/20102010/01/18ماجدة البروني1554262محكمة اإلستئناف بالرباط16/02/20092009/02/16فاطمة بوفلوس1514012

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة08/04/20092009/04/08فاتحة االلي1514232محكمة اإلستئناف بخريبكة01/02/20102010/02/01احمد محفوظي1554589محكمة اإلستئناف بالرباط25/01/20102010/01/25اسماء المعضاضي1554390

المحكمة التجارية بوجدة25/02/20092009/02/25نجاة مكتوب1514242المحكمة اإلبتدائية بخريبكة16/02/20092009/02/16فتيحة تفسكة1514166محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط19/02/20092009/02/19نزهة بنلحرور1514025

المحكمة التجارية بوجدة25/01/20102010/01/25فرح أمقران1554394المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد17/02/20092009/02/17سعاد حديوي1514168محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط18/02/20092009/02/18فاطمة اوعيسى1514189

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة18/02/20092009/02/18بشرى شداد1514181المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد28/01/20102010/01/28المصطفى قبيل1554407المحكمة التجارية بالرباط16/02/20092009/02/16وفاء باهلة1514103

المحكمة اإلبتدائية بوجدة25/01/20102010/01/25فاطمة الزهراء بوخة1554483المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد15/02/20102010/02/15هشام الصالحي1554474المحكمة التجارية بالرباط18/01/20102010/01/18بشرى قدوري1554254 1554483هشام الصالحي1554474بشرى قدوري1554254
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المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/02/20102010/02/01سامية مغداوي1554569محكمة اإلستئناف بسطات14/07/20082008/07/14ابتسام ابرقي1513687المحكمة اإلدارية بالرباط18/02/20092009/02/18نادية السليماني1514013

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/02/20102010/02/01فاطنة حامدي1554586محكمة اإلستئناف بسطات03/02/20102010/02/03سعيد لعتيق1554448المحكمة اإلبتدائية بسال04/12/20101991/05/30دمحم بلقديا899746

المحكمة اإلبتدائية بوجدة01/02/20102010/02/01دمحم غربي1554614المحكمة اإلبتدائية بسطات18/02/20092009/02/18الميلودية الصويمدي1514145المحكمة اإلبتدائية بسال16/02/20092009/02/16هدى بوستة1514055

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف29/01/20102010/01/29خديجة العبداللوي1554395المحكمة اإلبتدائية ببرشيد12/02/20102010/02/12كريم سعود1554401المحكمة اإلبتدائية بسال17/02/20092009/02/17صباح بوعجاج1514050

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف01/02/20102010/02/01هشام الربح1554615المحكمة اإلبتدائية ببرشيد26/01/20102010/01/26أحمد البقالي1554461المحكمة اإلبتدائية بسال23/11/20092009/11/23عبد الرحيم كريم1553860

المحكمة اإلبتدائية بتنغير17/02/20092009/02/17سميرة احميمي1514274محكمة اإلستئناف بطنجة12/01/20102010/01/12صابر بودي1554235المحكمة اإلبتدائية بسال12/01/20102010/01/12رقية بهالي1554198

مديرية الشؤون الجنائية والعفو24/02/20092009/02/24وردة الوردي1514081المحكمة اإلبتدائية بفاس23/02/20092009/02/23حنان الحيمص1514087المحكمة اإلبتدائية بسال29/01/20102010/01/29دمحم ربيع يعقوبي1554363

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات23/02/20092009/02/23البتول بوراس1514057المحكمة اإلبتدائية بفاس17/02/20092009/02/17اللة أمينة سعيدي1514184المحكمة اإلبتدائية بتمارة09/02/20102010/02/09نور الدين فضالوي1554356

المعهد العالي للقضاء19/02/20092009/02/19ادريس مونين1514036المحكمة اإلبتدائية بصفرو17/02/20092009/02/17سهام أفروخ1514200المحكمة اإلبتدائية بالرماني25/01/20102010/01/25يوسف قرواش1554441

المعهد العالي للقضاء25/01/20102010/01/25لبنى بدري1554515المحكمة اإلبتدائية بصفرو18/02/20092009/02/18سميرة شرف1514178المحكمة اإلبتدائية بالرباط18/01/20102010/01/18دمحم زالل1554306

محكمة النقض25/12/20091990/09/16الزهرة جبور381020المحكمة اإلبتدائية بصفرو22/01/20102010/01/22أحمد بوسعيد1554366محكمة اإلستئناف بالعيون25/02/20092009/02/25االسماعيلي المشعورة1514355

محكمة النقض30/06/20082008/06/30بوشرى العمراوي1513652المحكمة اإلبتدائية بتاونات12/01/20102010/01/12رشيد بوستة1554238المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب19/01/20102010/01/19عدنان لشكر1554242

محكمة النقض18/02/20092009/02/18حفصة ساجد1514010المحكمة اإلبتدائية بكلميم18/02/20092009/02/18ليلى مشرو1514336المحكمة اإلبتدائية بالعيون17/02/20092009/02/17فطمتو بوركبا1514338

محكمة النقض18/02/20092009/02/18خديجة بوحمالة1514090المحكمة اإلبتدائية بكلميم17/02/20092009/02/17سميرة بوكريم1514279المحكمة اإلبتدائية بالعيون16/02/20092009/02/16لاللمينة الشيخي1514347

محكمة النقض21/01/20102010/01/21عبد الجليل سقايطي1554387المحكمة اإلبتدائية بكلميم18/01/20102010/01/18أمنة مختاري1554332المحكمة اإلبتدائية بالسمارة25/01/20102010/01/25ابراهيم منيصير1554345
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