
المملكة المغربية
وزارة العدل

مديرية الموارد البشرية

االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
فاطمة حيسنو31230658
الهام عباسي41272874
حياة االدريسي الداودي71514037
حسناء هموش81514065
عائشة سلماني91514400
هاجر البرش101514487
امال حموشى141554023
مجيدة ابورك161554429
فوزية نزيل171554908
عائشة موزون181554971
مريم الشاطبي191554994
خديجة فاسي211555238
سناء الناظف221555441
بوشرى انهموشة281611258
فاطمة غالين301611283
نجوى بنجليل311611288
رشيد قداري321611291
مراد بنسليمان351229910
عيادي يوسف361230042
يمينة عمراوي411553293
محمد حنتارة431555295
فاطمة الزهراء هدهود491611275
سارة بوعاللة501611280
الطيب ازحاف531375601
هشام العدالي561611268
اسمهان ازيزة641513648
رشيد أضرضور651513673
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
زكية مبتهج691553875
محمد القاسمي701553883
امل المشاوري711554216
عائشة مطهري حسني721554223
لبنى االنصاري731554230
حرية الخمخامي751555177
كريمة أوزال761555434
هند الرماحي771555632
عبد اللطيف وعيس811609347
خديجة توفيق821609430
كوثر البقالي831611261
فاطمة عوقيل841611284
عبد الواحد الكراري881514221
مريم العمراني941611266
رأفت التجكاني951611269
عمارية صالحي1021553916
حسن ارشوق1031554599
خديجة حراكي1051168852
عبد العزيز اوريقي1081169230
مريم مغفول1121169605
محمد السحياوي1131230477
رشيد منعيم1141230500
محمد نقراشي1151272480
عبد هللا العيادي1171272506
جواد السباغ1181272948
امينة عبد ربو1201273019
سعدية الحضيكي1221514049
رشيد اسماوي1261514130
عادل الشتيوي1271514136
عبد الرحيم علقمة1281553880
حسناء رداد1301554022
نادية مبروك1311554037
فاهمة ويشو1341554066
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
غزالن الرياحي1361554142
رضوان رشيدة1371554201
عائشة كرامي1381554289
طارق ابن فايدة1391554310
نعيمة جمال1401555007
مريم الزعيم1411555299
سلوى الفارسي1421555350
عبد الرحيم بهدي1431555641
رمال عائدي1441555978
مريم الركراكي1471611255
محمد اوالد سيدي علي1491169018
عبد الكريم ناموس1501169507
محمد بوحرشش1511169513
سعيد ابولسان1521230533
محمد الطنطاوي1541375386
أمنية المدني1551375581
حفصة جاري1561514314
رشيد بوهرية1571514317
عبد اللطيف امبارك1611554084
خديجة المصمودي1621554415
سعيد جناح1631554656
عبد الرحمان اوداود1641554706
مريم البريهي1661611247
زهرة بوضاهير1681611293
طارق وراد1691611299
محمد سالم ركيبي1711554210
عبد هللا ولد الحاج1721554632
رشيدة اسويح1771554687
سيدي احمد محمود التوبالي1801554692
صالح الساعدي1811554693
عبد العالي بسوط1971273099
زكرياء البتراوي2001554145
خديجة ترمون2051555459
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
سناء خوالن2061555967
عبد العزيز الشافعي2151230496
طارق مروني2161272301
سعيد النوالي2171375737
محمد ضورار2201554019
بوشرى عريش2231554059
سعيد بريشة2281230218
خالد بومسيك2301272839
الحسن اكرويض2331611267
ابراهيم لكريني2361609212
سعيدة البوعاليي2381609227
فتيحة بنميمون2391611242
عادل الملوكي2401169526
سعيد يعقوبي2411169527
رشيدة لحرير2421554064
كملية الحدادي2431554436
احمد شريق245837720
ربيعة مويلح2461514046
نبيلة بالفحلي2481555153
بدر السوفياني2521611279
طارق أعراب2531611285
عائشة البوزرازي2541611294
ادريس اعكيدة25571504
هشام البراوي2581272879
هشام لحفيظ2621555491
أمينة زكي2671272920
عادل ايت سعيد2691375436
سميرة حسون2721513680
فتيحة ودجني2731514143
إلهام الحمداني2751554002
ليلى خضروف2761554015
هدى الواد2771554451
نوال السمسادي2791554501
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
فاتن بوريشي2811611246
احمد مسطين2841554043
الهام كريمح2851554526
جواد وارش2861230152
يوسف أرشون2881272971
حنان نما2891273105
عزيز القرياني2911375845
ماجدة الشتيوي2921462126
سارة مقران2931513766
خديجة بولحنوض2941513801
نعيمة لفروني2951514177
بوشرة عناية2971514187
يونس ابوفارس3001553837
طه اعلولة3021554382
فطومة المصباحي3031554393
زينب السعيدي3061611257
لمياء الجاحظ3081611289
عبد الرحمان امزيان3111230235
ماجدولين فراجي3121272277
سعيد الطريبق3151513749
أسماء المالح3181553813
فؤاد ساور المنصوري3201553923
صابر ابن يعقوب3221609387
نبيه الفشتالي3261611286
امينة ميمون3281611290
سالم بوخير3291554093
عبد الصماد وبوهو3311554650
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