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المحكمة اإلبتدائية بفاس2008-07-201701-12-29حسن الدريوش1513676المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201008-12-08اسالمة حميا1554745محكمة اإلستئناف بآسفي2001-12-201610-12-30فردوس خليل1230068

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1995-08-201625-12-30حميد ازروف1002361المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201015-12-15سيدي ابراهيم ارحيل1554718محكمة اإلستئناف بآسفي1992-09-201728-12-31فاطمة اسكوباني713730

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2011-05-201102-05-02علي سليمان1556044المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201008-12-08محمد فاضل الرزمة1554736محكمة اإلستئناف بآسفي2009-12-201715-12-29حنان أوكد1554147

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2011-05-201102-05-02فدوة غمري1608921المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201008-12-08دنيا الهامل1554742محكمة اإلستئناف بآسفي2008-04-201724-12-29زينب نعناعي1513516

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1987-11-201730-12-31الحسنية ستوف318628المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201008-12-08يحظيه بايا1554713محكمة اإلستئناف بآسفي2009-12-201714-12-29ليلى ابو الفائزة1554122

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2009-02-201719-12-29نعيمة العسري1514215المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201009-12-09محمد كرحي1554733المديرية الفرعية اإلقليمية بآسفي2009-12-201715-12-29كمال بوركان1554074

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2009-11-201725-12-29لحسن أومحو1553824المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-10-201706-01-01لحسن لمقدمي1273200المحكمة اإلبتدائية بآسفي2000-09-201604-12-30عبد الرحمان خالدي1169177

المحكمة اإلبتدائية بتاونات2011-05-201102-05-02عبد السالم احقون1556203المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201709-12-29صفية الناي1554671المحكمة اإلبتدائية بآسفي2011-05-201102-05-02ايمان المشرع1556147

المحكمة اإلبتدائية بتاونات2009-11-201723-12-29محمد الطوبال1553825المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201608-12-30الصالح بنان1554674المحكمة اإلبتدائية بآسفي2008-04-201624-12-30حنان أدادة1513499

المحكمة اإلبتدائية بتاونات2002-02-201704-12-29عمر الشاوي1230247المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-11-201706-01-01اسماعيل باللي1273203المحكمة اإلبتدائية بآسفي2008-04-201625-12-30خالد الشناني1513501

محكمة اإلستئناف بكلميم2009-12-201314-12-25السالك الفارس1554144المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-10-201706-01-01سكينة اباعد1273192المحكمة اإلبتدائية بآسفي2008-04-201625-12-30سعيد الكرافسي1513497

محكمة اإلستئناف بكلميم2002-12-201613-01-01محمد لبراهيمي1272441المحكمة اإلبتدائية بالعيون2006-09-201721-12-29خديجة السالمي1375896المحكمة اإلبتدائية بآسفي2000-08-201618-12-30احمد سويمطو1169165

محكمة اإلستئناف بكلميم2010-12-201710-12-29جميعة سغير1554630المحكمة اإلبتدائية بالعيون2009-12-201702-03-24سعيد الحافظي1553928المحكمة اإلبتدائية بآسفي2002-07-201716-12-29سعيد مجاهد1230528
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المحكمة اإلبتدائية بكلميم2008-04-201628-12-30بوبكر بوكرين1513557المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201708-12-29سيد احمد الموساوي1554673المحكمة اإلبتدائية بآسفي2009-12-201716-12-29اسمهان امال1554140

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2010-12-201009-12-09فظيلي حمامو1554719المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-10-201706-01-01بشر الرامي1273169المحكمة اإلبتدائية باليوسفية2011-05-201102-05-02محمد العضراوي1555997

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2003-10-201706-01-01رشيد شورف1273199المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2010-12-201009-12-09محمود الخوجة1554729المحكمة اإلبتدائية باليوسفية2006-01-201702-12-29يوسف طاهو1375772

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2003-10-201706-01-01جمال بوغزدارن1273225المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2010-12-201115-12-16المحفوظ سعدون1554688المحكمة اإلبتدائية بالصويرة2001-12-201606-12-30بن حمو حميد1230076

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2003-10-201706-01-01مولود بالل1273205المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2010-12-201014-12-14عثمان البيهي1554723المحكمة اإلبتدائية بالصويرة2000-08-201623-12-30رشيدة النخلي1169219

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2003-10-201706-01-01خليفة الراضي1273143المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2010-12-201009-12-09المعطي رقيبي1554730محكمة اإلستئناف بأكادير1994-09-201601-12-30الحسيــن أسـرواض70946

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2009-12-201715-12-29سعيد صدقي1554116المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2010-12-201002-12-02لحبيب النعيمي1554724محكمة اإلستئناف بأكادير1999-08-201609-12-30الحسن حميميد1143062

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2001-11-201628-12-30احمد الخدر1230100محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1992-03-201624-07-29مليكة التدالوي758707محكمة اإلستئناف بأكادير1995-12-201618-12-30بوشعيب تقـي الديـن1001400

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2003-10-201706-01-01الحسين حيبي1273175محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2006-01-201603-12-30عبد الغني ادراكي1375764محكمة اإلستئناف بأكادير2000-07-201607-12-30محمد ابنعلي1169083

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2003-10-201706-01-01ابراهيم ديديه1273195محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2000-07-201613-12-30نجاة لحلو1169077محكمة اإلستئناف بأكادير2010-12-201008-12-08مريم ديدو1554747

محكمة اإلستئناف بمراكش2000-08-201623-12-30محمد بنبراهيم1169294محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02كوثر المعروفي1556002محكمة اإلستئناف بأكادير2011-05-201102-05-02فاطمة الزهراء عبيا1555996

محكمة اإلستئناف بمراكش2010-10-201001-10-01حسن سرامو1554853محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02خليد بومالك1556179محكمة اإلستئناف بأكادير2011-05-201102-05-02مريم بويميزار1556093

محكمة اإلستئناف بمراكش2006-01-201616-12-30خالد اشتوي1375829محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2008-07-201603-12-30محمد بن ملوك1513754محكمة اإلستئناف بأكادير2010-10-201001-10-01سهام العكري1554773

محكمة اإلستئناف بمراكش2008-07-201321-12-25تاج الدين المسعودي1513808محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02حسناء بوكرن1556019محكمة اإلستئناف بأكادير2011-05-201102-05-02المصطفى بوهو1556080

محكمة اإلستئناف بمراكش2001-11-201629-12-30جمال الزاي1230119محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02عائشة التوزاني1556175محكمة اإلستئناف بأكادير2003-10-201706-01-01عبد الصمد مجاهد1273220

محكمة اإلستئناف بمراكش2010-02-201101-06-28لطيفة شعيب1554532محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02صالح المغبر1556095المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2011-05-201102-05-02محمد المزاري1556240

محكمة اإلستئناف بمراكش2011-05-201102-05-02خالد بوخاري1556160محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2010-10-201001-10-01جليلة السمري1554753المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2010-12-201608-12-30زكري اوزكري1554711
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محكمة اإلستئناف بمراكش2009-12-201715-12-29حيات فوزي1554105محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02اسماء بشير1556217المحكمة التجارية بأكادير2001-11-201530-12-30محمد حشموض1230095

محكمة اإلستئناف بمراكش1991-05-201715-12-31عبد االله بايي898332محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-05-201102-05-02عبد الهادي المهداوي1556207المحكمة التجارية بأكادير2011-05-201102-05-02محمد اكثير1608898

محكمة اإلستئناف بمراكش2000-08-201722-12-29خديجة مسبب1169155محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1992-03-201730-11-12نعيمة اوباقي388560المحكمة التجارية بأكادير2011-05-201102-05-02مريم امجهدي1608895

محكمة اإلستئناف بمراكش2009-12-201714-12-29ليلى عمري1554046محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2008-07-201707-12-29أسماء بوكس1513660المحكمة اإلدارية بأكادير2000-08-201628-12-30نعيمة بوسيفاين1169160

محكمة اإلستئناف بمراكش2009-12-201715-12-29محمد حنان أبيط1524945محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2008-12-201715-12-29ادريس لفحايص1513950المحكمة اإلدارية بأكادير2008-07-201509-12-30اسماعيل انجار1513625

محكمة اإلستئناف بمراكش2010-12-201608-12-30رضوان هالمة1554631محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2009-11-201723-12-29ادريس بلقساري1553848المحكمة اإلدارية بأكادير1992-05-201612-07-29أمال أملو350554

محكمة اإلستئناف بمراكش2003-10-201706-01-01نعيمة بنحسي1273141محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2009-02-201716-12-29زكية كرنون1513981المحكمة اإلبتدائية بطاطا2000-07-201603-12-30عبد الرحمان ايوسف1169116

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش2000-08-201618-12-30رشيد طيوطيو1169161المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري2001-03-201719-03-24محمد رضا هللا بلكبير1169567المحكمة اإلبتدائية بطاطا2010-12-201609-12-30بوبكر اولحاج1554707

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش2008-07-201608-12-30خديجة سنانو1513672المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2008-07-201601-12-30منير الزعلي1513643المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2011-05-201102-05-02مريم زرياط1556138

المركز الجهوي للحفظ بمراكش2009-12-201714-12-29عمر الموريف1553999المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2008-04-201628-12-30سعيد المودن1513526المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2010-12-201008-12-08أحمد فال باللي1554716

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش2010-10-201001-10-01جواد دخشون1554770المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2008-07-201501-12-30امل بلكرواني1513587المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2009-12-201721-12-29علي ادوحسين1554128

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش2010-12-201010-12-10رشيد خنوشي1554743المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2010-10-201001-10-01احمد رزوق1554831المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2003-10-201706-01-01طول تفاك ماء العينين1273177

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش2003-08-201705-12-29عبد الحي االشكر1273097المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2005-02-201728-12-29مريم العلوي1375570المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2009-12-201716-12-29السعدية ايت فريحة1554079

المحكمة التجارية بمراكش2010-10-201001-10-01فتيحة الرازي1554754المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2009-11-201723-12-29ليلى الحقاني1553881المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2000-08-201722-12-29محمد شفاق1169156

المحكمة التجارية بمراكش2009-12-201315-12-25محمد هماش1554071المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2009-11-201723-12-29مينة الزواقي1553859المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2003-10-201706-01-01عبد هللا اهنان1273128

المحكمة التجارية بمراكش2008-04-201628-12-30يوسف مصار1513496المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2011-05-201102-05-02حياة اإلدريسي1556222المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1990-01-201625-12-30محنـد ابن العسري896579

المحكمة التجارية بمراكش2008-07-201714-12-29ليلى سعدون1513576المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2011-05-201102-05-02حياة بلقاري1556047المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2008-07-201507-12-30يوسف سليماني1513596

3/20



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 الثانية: االطار 

المحكمة اإلدارية بمراكش2009-12-201717-12-29حنان الشرفاوي1554091المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2008-04-201622-12-30عبد الرزاق شاعير1376204المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2001-11-201628-12-30موالي الحسن عمرات1230090

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2000-08-201624-12-30يونس ابو اللوز1169167المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2005-02-201721-12-29عاديل السباعي1274396المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2008-07-201616-12-30حسن خرواش1513579

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02موالي عبد الرحيم الدريوش1556056المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان1990-02-201719-12-31اقبال المهزولي896576المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2001-11-201629-12-30رشيد ايت سي حمو1230087

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2006-01-201616-12-30وديعة اللماتي1375833المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب2011-05-201102-05-02سفيان استات1556049المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2009-02-201719-12-29خديجة بلعريبي1514315

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2000-10-201602-12-30الحسن اعتيق1169171المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب2010-10-201001-10-01ايوب وحماني1554777المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2003-10-201706-01-01محمد بجديد1273146

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02جمال البرقي1556176المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2008-07-201604-12-30محمد خرتيتي1513789المحكمة اإلبتدائية بأكادير2011-05-201102-05-02خديجة االدريسي1556199

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-11-201103-11-03لبنة اشقيف1556178المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02فاتحة قدوري1556150المحكمة اإلبتدائية بأكادير2011-05-201102-05-02الحسن أيت تلبرجت1556094

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02بدر عرابي1555995المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02أديبة بنجليل1556177المحكمة اإلبتدائية بأكادير2011-05-201102-05-02سميرة نايت بجمع1556102

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02محمد الكادة1608912المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2010-10-201001-10-01خديجة بهلول1554822المحكمة اإلبتدائية بأكادير2010-12-201608-12-30صوفية عوبيدة1554637

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2010-10-201001-10-01صفية العلوي الهاروني1554848المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2010-10-201001-10-01أحالم الومغاري1554844المحكمة اإلبتدائية بأكادير2009-12-201715-12-29حسن أوشن1554135

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02ربيعة الجدلي1556169المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02وفاء بلمغاري1556048المحكمة اإلبتدائية بأكادير2009-12-201715-12-29عبد الناصر بن ميلود1554127

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2010-10-201001-10-01محمد بن الخدير1554823المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02المهدي الرفيق1555994المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-06-201630-12-30محمد واسكة1169098

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2010-10-201001-10-01هند لقميشي1554843المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02راضية الزاكي1556023المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2010-10-201001-10-01امينة لكويس1554795

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2011-05-201102-05-02عبد السالم بيدح1555990المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02طارق العوني1556111المحكمة اإلبتدائية بإنزكان1992-04-201608-12-30خدوج العواد789029

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2009-12-201715-12-29احمد بدر جماري1554095المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-08-201101-08-01صفاء ازعاج1554787المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2001-11-201628-12-30حسن الفاطين1230089

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2000-08-201622-12-30عبد الرحيم باني1169169المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2010-10-201001-10-01كوثر الشاوي1554790المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2008-04-201628-12-30بومهدي نعيم1513506

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2008-04-201628-12-30عبد اللطيف فخر الدين1376251المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-05-201102-05-02مصطفى دواح1556003المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2006-09-201626-12-30لحسن مرشد1375900
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المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2001-11-201628-12-30رضى هللا بنزغلول1230128المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1992-05-201702-12-29نا دية ز ا ير ي397096المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2011-05-201102-05-02عادل العواد1556068

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2002-12-201616-01-01موالي ابراهيم سني سليطين1272422المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2008-04-201721-12-29وداد لعروصي1376187المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-07-201603-12-30عمر ايت االشقر1169090

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2011-05-201102-05-02فاطمة بنحدة1556103المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2009-12-201701-12-29الهام ربوح1553941المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-06-201628-01-01السعدية بوعريب1169099

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2008-05-201612-12-30جمال عالبوش1513531المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2001-12-201726-03-24عبد النبي العمراني1230162المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2003-10-201606-01-01ابراهيم الزروقي1273147

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2001-11-201729-12-29عبد الرحيم خــي1230105محكمة اإلستئناف بالناظور2010-10-201001-10-01عزيزة مشواحي1554776المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2008-04-201724-12-29نوال لمديريس1513494

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2009-12-201714-12-29عبد الرحيم فنتي1554082محكمة اإلستئناف بالناظور2011-05-201102-05-02نورة بلحمري1556119المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-03-201708-12-29ادريس انداد1168953

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2006-01-201703-12-29ادريس شهاب1375837محكمة اإلستئناف بالناظور1995-12-201614-12-30طارق الناصري1000091المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2010-12-201609-12-30ياسين بالمين1554640

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2009-12-201714-12-29محمد رزوق1554119محكمة اإلستئناف بالناظور2011-05-201102-05-02آمنة بدراوي1556194المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2008-04-201721-12-29ابراهيم أيت داود1376134

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2009-12-201714-12-29خالد نشيط1554152محكمة اإلستئناف بالناظور2009-11-201730-12-29موالي هيشام شيخي1553894المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2009-12-201715-12-29نادية حمايمو1554136

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت2010-10-201001-10-01علي اجنان1554798المديرية الفرعية اإلقليمية بالناظور2010-10-201001-10-01عيسى الكنافي1554817محكمة اإلستئناف بالجديدة2011-05-201102-05-02فاطمة الزهراء اعنيبر1608936

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت2009-12-201717-12-29عبد العزيز ديبو1554110المحكمة اإلبتدائية بالناظور1992-09-201628-12-30الحسن فا ئز713809محكمة اإلستئناف بالجديدة2011-05-201102-05-02جالل زاوي1556166

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2002-12-201616-01-01بشرى العكاري1272359المحكمة اإلبتدائية بالناظور1998-10-201605-12-30عبد هللا العامري1142641محكمة اإلستئناف بالجديدة1990-11-201719-12-29عبد المالك حريبة390458

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2002-12-201616-01-01سهام اليوسفي1272360المحكمة اإلبتدائية بالناظور2011-05-201102-05-02اجميل بنزهرة1608925محكمة اإلستئناف بالجديدة2003-10-201706-01-01سيدي أحمد الساه1273185

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2008-05-201613-12-30عبد الكريم لقطيب1376180المحكمة اإلبتدائية بالناظور2011-05-201102-05-02الهام كعويس1556061محكمة اإلستئناف بالجديدة2009-12-201710-12-29العلمي عمال1553983

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2009-12-201715-12-29بسمة فوزي1554098المحكمة اإلبتدائية بالناظور2009-12-201702-12-29مصطفى الزروقي1553968المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة2010-10-201001-10-01المصطفى مخبير1554835

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2009-12-201714-12-29مريم العبساني1554083محكمة اإلستئناف ببني مالل2008-04-201617-12-30محمد اإلدريسي1376195المديرية الفرعية اإلقليمية بالجديدة2011-05-201102-05-02عبد المجيد لغزالي1556031

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير2008-04-201724-12-29لطيفة مويضي1513512محكمة اإلستئناف ببني مالل2011-05-201102-05-02زينب أمين1556154المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور2011-05-201102-05-02رشيد عابد1556081
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محكمة اإلستئناف بمكناس1987-12-201601-12-30فا طمة الفا رسي327663محكمة اإلستئناف ببني مالل2008-04-201618-12-30عصام سدرة1376191المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور2002-12-201613-01-01عبد العالي الرميد1272394

محكمة اإلستئناف بمكناس1991-04-201612-07-29محمد زو يتة898362محكمة اإلستئناف ببني مالل2008-07-201609-12-30محمد مسكاوي1513682المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور2009-12-201711-12-29رضوان بن التيس1554038

محكمة اإلستئناف بمكناس2011-05-201102-05-02عبد الرحمان والي علمي1556129محكمة اإلستئناف ببني مالل2002-02-201706-12-29عبد الخالق نجيلي1230236المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2000-06-201613-12-30عبد الحق بن اخناتة1168819

محكمة اإلستئناف بمكناس2001-11-201616-12-30محمد صيور1230057محكمة اإلستئناف ببني مالل2008-07-201714-12-29هشام المستغيل1513651المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2008-04-201616-12-30خالد المؤدن1376190

محكمة اإلستئناف بمكناس2010-10-201001-10-01مراد الحسني1554784محكمة اإلستئناف ببني مالل2009-02-201717-12-29عبد العالي أبايشو1514160المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2006-03-201610-12-30عبد الرحيم لغريب1375730

محكمة اإلستئناف بمكناس2008-04-201624-12-30نبيهة سعيدي1376228محكمة اإلستئناف ببني مالل2008-12-201708-12-29نور الدين الوفى1513959المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2010-10-201001-10-01رشيد إسعاد1554799

محكمة اإلستئناف بمكناس2010-10-201001-10-01نزهة بكانة1554841محكمة اإلستئناف ببني مالل2000-06-201707-12-29محمد ناصر1169027المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2011-05-201102-05-02سعيد ازوتين1608905

محكمة اإلستئناف بمكناس2011-05-201102-05-02موالي الفضيل بلغيتي1556149محكمة اإلستئناف ببني مالل2009-12-201710-12-29شفيق مرزوقي1554040محكمة اإلستئناف بالحسيمة1995-02-201601-01-01جمال عبو82143

محكمة اإلستئناف بمكناس2011-05-201102-05-02موحى زني1608934المديرية الفرعية اإلقليمية ببني مالل2010-12-201009-12-09رضوان احنزي1554744محكمة اإلستئناف بالحسيمة2008-07-201509-12-30لطيفة أزعيطار1513701

محكمة اإلستئناف بمكناس1992-03-201611-12-30حورية البلغيتي786315المديرية الفرعية اإلقليمية ببني مالل2011-05-201102-05-02عبد اللطيف امروس1556055محكمة اإلستئناف بالحسيمة2009-03-201220-11-20عبد الكريم المرابط1513553

محكمة اإلستئناف بمكناس2010-10-201001-10-01سميرة الخنوشي1554845المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2002-01-201607-12-30محمد تغزاز1230147المحكمة اإلبتدائية بتارجيست2008-04-201528-12-30عبد اإلله العمري1513547

محكمة اإلستئناف بمكناس2003-10-201706-01-01غنية مرابط1273130المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2011-05-201102-05-02سعيدة هبطي1555991المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2000-06-201512-12-30مينة بنمسعود1169002

محكمة اإلستئناف بمكناس2005-02-201721-12-29هدى المودني1375610المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2011-11-201103-11-03عبد االله ارزوق1556220المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2011-05-201102-05-02محمد الخطابي1556144

محكمة اإلستئناف بمكناس2002-09-201706-12-29محمد والياس1272308المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2010-10-201001-10-01جواد عزا1554821المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2001-11-201616-01-01فكري اشهبون1230017

محكمة اإلستئناف بمكناس2009-02-201716-12-29ليلى أوهبوش1514478المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2010-10-201001-10-01فاطمة لمعاني1554826محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1995-12-201612-12-30أمينة بنحميدة388512

المركز الجهوي للحفظ بمكناس2010-10-201001-10-01نادية يحي1554819المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2009-11-201723-12-29فريد الحسناوي1553878محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2002-03-201607-01-01محمد أخزان1230285

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس2010-10-201001-10-01جواد اومنشار1554837المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2008-04-201627-12-30حميد اهتيتيو1513525محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2008-04-201618-12-30مريم بوريش1376193
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المحكمة التجارية بمكناس2005-01-201603-12-30رشيد الكسعي1375856المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2008-04-201628-12-30حسن العزيري1513532محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1998-02-201610-12-30رشيد دهنين1055171

المحكمة التجارية بمكناس2011-05-201102-05-02كوثر لعجالي1556231المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2011-05-201102-05-02هشام شاكير1608914محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02عبد االله رفيق1556200

المحكمة التجارية بمكناس2008-06-201630-12-30هند المزوري1513723المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2011-05-201102-05-02عبد السالم هنو1555988محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02سعيد صواني1556153

المحكمة التجارية بمكناس2002-12-201618-01-01جميلة المغراوي1272434المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2008-12-201715-12-29الزوهرة اركيك1513949محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2006-01-201604-12-30رشيد الحيمودي1375732

المحكمة اإلدارية بمكناس2011-05-201102-05-02عمر مخالص1556226المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2006-01-201717-12-29احماد واغلي1375776محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2010-10-201001-10-01عبد الرحيم بوعدي1554834

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1996-01-201602-12-30سعيد اباضة1000083المحكمة اإلبتدائية بأزيالل1994-12-201617-12-30ناجية باقيري896997محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2009-12-201714-12-29لطيفة بوروضا1553990

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2000-08-201628-12-30خدوج بنكيري1169182المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2008-04-201628-12-30هشام حيسي1513518محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2009-12-201715-12-29احمد ايت المودن1553979

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02زينب الشيضمي1556039المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2011-05-201102-05-02محمد مزيغ1556043محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء1990-04-201602-12-30سميرة لبتاري372226

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2010-10-201001-10-01كريمة متوكل1554783المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2011-05-201102-05-02دريس امهوش1556152محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02الحسين عريبي1556067

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02لطيفة العلمي1556078المحكمة اإلبتدائية بأزيالل1990-03-201705-11-12نجا ة حو سني380844محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2011-04-201120-04-20مصطفى مومسيك1554812

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02محمد بلحرير1556034المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2009-12-201714-12-29زينب البدوي1554161محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2009-12-201714-12-29سعيد بن حيلة1553987

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02عزيز زاهري1556075المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح2006-01-201602-12-30اخليفة فجوي1375777محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2009-12-201711-12-29رضوان بوكثير1554028

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2006-01-201602-12-30خديجة بودرهم1375784المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح2011-05-201102-05-02السعدية ايت حفيظ1556099المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء2010-12-201709-12-29رشيد رحو1554658

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02عبد المالك الطائفي1556051المحكمة االبتدائية بسوق السبت أوالد النمة1991-05-201724-12-31ادريس سويبة899614المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء2009-12-201710-12-29عبد العالي مزوزي1554049

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2010-10-201001-10-01عبد المالك ملوك1554827محكمة اإلستئناف بتازة2008-04-201625-12-30فاطمة الزهراء المزاني1513538المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2006-01-201602-12-30سهام لقراشي1375729

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2011-05-201102-05-02طارق السراجي1556105محكمة اإلستئناف بتازة2011-05-201102-05-02محمد يسوف1556086المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2000-02-201603-12-30حسن ليبان1143145

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2002-03-201702-12-29هشام اعبوب1230145محكمة اإلستئناف بتازة2008-07-201507-12-30عبد النبي اهرهار1513640المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2000-01-201627-12-30ليلى البهاز1143122
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المحكمة اإلبتدائية بمكناس2009-12-201703-12-29لحسن أغشوي1553953محكمة اإلستئناف بتازة2006-01-201709-12-29حسن بلحسن1375783المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1998-02-201606-12-30مصطفى هليلي1055235

المحكمة اإلبتدائية بأزرو2010-01-201118-06-30صباح بنجديم1554233محكمة اإلستئناف بتازة2009-11-201726-12-29ايمان العدوني1553973المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2009-11-201323-04-25محمد العمراوي1553818

المحكمة اإلبتدائية بأزرو2003-07-201725-12-29إكرام التزاني1273015محكمة اإلستئناف بتازة2009-12-201701-12-29سعيدة لفيغ1553907المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02يونس المرابط1556158

محكمة اإلستئناف بوجدة1995-12-201618-12-30محمد الهشامي1000093المديرية الفرعية اإلقليمية بتازة2003-08-201705-03-24عزوز لمزاح1272993المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2008-07-201507-12-30سعاد بوبليل1513718

محكمة اإلستئناف بوجدة2000-10-201601-12-30حنيفة بوهاللي1142665المديرية الفرعية اإلقليمية بتازة2009-12-201701-12-29يامنة مشهور1553935المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02نورى الحميدي1608929

محكمة اإلستئناف بوجدة1998-01-201621-12-30حسا ن خو خي1055175المحكمة اإلبتدائية بتازة2010-10-201001-10-01جالل اشنيبري1554802المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1998-02-201610-12-30يوسف ودوه1055233

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02إلهام محراز1556076المحكمة اإلبتدائية بتازة2001-11-201616-12-30محمد بوعسرية1230054المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1998-02-201711-12-29هشام سالم1055203

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02وفاء سامر1608897المحكمة اإلبتدائية بتازة2011-05-201102-05-02هشام بحداد1556146المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2000-02-201703-12-29عزيزة العاطي هللا1143135

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02سيف هللا هبال1556115المحكمة اإلبتدائية بتازة2010-10-201001-10-01حنان برغازي1554764المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2000-02-201703-12-29هشام خرمودي1143132

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02عائشة علوي1556118المحكمة اإلبتدائية بتازة2001-01-201617-12-30محمد اليعكوبي1169558المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1998-02-201723-12-29فاطمة الزهراء عالم1055248

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02خديجة عمري1556135المحكمة اإلبتدائية بتازة2006-01-201609-12-30محمد ابريعش1375785المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2008-07-201707-12-29فتيحة مجدول1513611

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02سعاد وريمشي1556145المحكمة اإلبتدائية بتازة2008-07-201610-12-30حنان الراشدي1513614المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2009-11-201723-12-29المصطفى برناوي1553816

محكمة اإلستئناف بوجدة2011-05-201102-05-02عائشة حمداوي1556004المحكمة اإلبتدائية بتازة2010-10-201001-10-01سميرة مكايز1554775المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء1992-03-201604-12-30مصطفى عوان786330

محكمة اإلستئناف بوجدة1990-01-201709-11-12نا صرة سعيد326314المحكمة اإلبتدائية بتازة2011-05-201102-05-02مريم بوفرسي1556046المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء1999-09-201506-12-30أمينة بنعبود1143058

محكمة اإلستئناف بوجدة2006-01-201716-12-29فتيحة قشوري1375858المحكمة اإلبتدائية بتازة2011-05-201102-05-02جمال اليعكوبي1556159المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء2009-12-201717-12-29هشام الشرقاوي1554058

محكمة اإلستئناف بوجدة2006-01-201716-12-29منصوري عبد االله1375861المحكمة اإلبتدائية بتازة1990-06-201711-12-31عبد القا در بوزلما ط370428المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء2010-01-201312-12-25امال عبروس1554189

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-07-201724-12-29خديجة ناصري1273087المحكمة اإلبتدائية بتازة1991-04-201708-12-31خا لد بو رمطا ن394773المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2009-12-201311-04-25عز الدين خطابي1553985
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المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة2003-08-201704-12-29حنان السايح1272857المحكمة اإلبتدائية بتازة2006-01-201709-12-29نزهة عنينو1375865المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2010-12-201017-12-17خديجة ماء العينين1554734

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة2012-10-201201-10-01محمد حمداوي1554833المحكمة اإلبتدائية بتازة2009-12-201707-12-29محمد لكبير1553902المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2011-05-201102-05-02هناء عمراني حسني جوطي1556109

المحكمة التجارية بوجدة2010-10-201001-10-01سعاد مويصر1554828المحكمة اإلبتدائية بتازة2009-11-201725-12-29علي العزوزي1553882المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2011-05-201102-05-02علي مشكور1556224

المحكمة التجارية بوجدة1990-11-201707-12-29زبيدة بوقدير394195محكمة اإلستئناف بتطوان2010-10-201001-10-01هجر الجعماطي1554782المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2011-05-201102-05-02فاطمة الهصاك1556088

المحكمة التجارية بوجدة2001-05-201710-03-24فاطمة موالي عيسى1169692محكمة اإلستئناف بتطوان2011-01-201117-12-31بثينة الحجام1555052المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2011-05-201102-05-02حسناء لمين1608920

المحكمة اإلدارية بوجدة2009-02-201118-12-31سناء مسافي1553290محكمة اإلستئناف بتطوان2011-05-201102-05-02عبد الرحمن الشعيري منظور1556218المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1989-02-201707-11-12عز يز ة الصا لحي394378

المحكمة اإلدارية بوجدة2011-05-201102-05-02لحبيب الكبداني1556054محكمة اإلستئناف بتطوان2011-05-201102-05-02العاقل الخمليشي1556052المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2009-12-201714-03-24عبد الجليل بوغبة1554017

المحكمة اإلدارية بوجدة2009-02-201718-12-29كلتومة بورشوق1514257محكمة اإلستئناف بتطوان2011-05-201102-05-02بشرى امكيس1556053المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2009-12-201714-12-29محمد قطباني1553982

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة2000-06-201612-12-30بنتاج ادريس1168991محكمة اإلستئناف بتطوان1992-03-201704-12-31الزهرة احديدوش786332المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2003-10-201706-01-01حفيظ غراس1273134

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-05-201624-07-29فاطمة خالدي396970محكمة اإلستئناف بتطوان2009-12-201702-12-29بشرى احجاوج1553886المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1989-11-201720-01-01رشيدة صندي893797

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-09-201628-12-30محمد االهدب713856المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان2011-05-201102-05-02جابر الحداد1608899المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان2008-07-201507-12-30فاطمة الزهراء صبار1513761

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-06-201608-12-30كريمة عابد708471المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان2010-10-201001-10-01اسامة الصنهاجي1554857المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان2010-10-201001-10-01الحسين عدوشي1554858

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1991-05-201620-12-30رشيدة ادريسي758757المحكمة اإلبتدائية بوزان1992-04-201627-07-29فا طمة د ينا ر895349المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان2009-12-201121-04-16محسن صبحي1554068

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1991-05-201620-12-30سميرة الناصيري399830المحكمة اإلبتدائية بوزان2008-04-201625-12-30هشام فراقشي1376183المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1995-01-201726-12-29رشيد امشيش81368

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-09-201628-12-30فتيحة بنصديق713727المحكمة اإلبتدائية بوزان1987-11-201716-12-31المصطفى ابراهمي318688المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان2011-01-201312-04-25سريع المتوكي1555576

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2010-10-201001-10-01نادية أحصاد1554809المحكمة اإلبتدائية بوزان2008-04-201721-12-29هشام بحور1376185المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2006-01-201602-12-30عائشة الناصري1375806

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2002-05-201617-12-30مليكة سغروشني1230551المحكمة اإلبتدائية بوزان2009-11-201723-03-24ياسين حماشي1553831المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2008-04-201621-12-30نجاة نعومي1376143
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المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02سامية صالحي1556100المحكمة اإلبتدائية بوزان2009-11-201723-12-29منير شيخي1553858المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2001-05-201607-12-30خديجة ايرزان1169603

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02نبيل حيمري1556116المحكمة اإلبتدائية بشفشاون2000-06-201721-12-29عبد الباقي الهاشمي1169051المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02خديجة الحيطي1556108

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1995-12-201614-12-30عبد الفتاح قهوي1000835المحكمة اإلبتدائية بتطوان2010-10-201001-10-01عبد الجليل الغلبزوري1554847المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2010-10-201001-10-01سناء حسود1554807

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2010-10-201001-10-01سمير بياض1554788المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-05-201102-05-02بشرى الخمسي1556143المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02خديجة مجاطي1556032

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2002-12-201616-01-01محمد قشاعي1272408المحكمة اإلبتدائية بتطوان2009-12-201301-04-25عبد السالم الحراق1553963المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2008-07-201509-12-30انس بنشقرون كريمي1513753

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02مراد حدالش1556025المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-05-201102-05-02مينة عليات1556142المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02عراب بوزيد1556164

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02يحي نصاح1556184المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-05-201102-05-02سارة الريسوني1556083المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1991-02-201626-07-29عتيقة النعيري729619

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02ليلى رميلي1608918المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-05-201102-05-02رشيدة ارهون1556187المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1987-05-201724-12-31سلوى رجراجي303826

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2006-01-201616-12-30بوشرة غازي1375866المحكمة اإلبتدائية بتطوان2010-10-201001-10-01عبد الحي الطيار1554801المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2008-07-201707-12-29إلهام الموحد1513812

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2010-10-201001-10-01آمنة حسنوي1554851المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-05-201102-05-02امينة اكتو1556064المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1992-03-201709-12-29عبد الهادي هيبة786351

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2010-10-201001-10-01عائشة الحمودي1554856المحكمة اإلبتدائية بتطوان1985-09-201716-03-24عبد الصمد نافل876155المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2009-12-201710-12-29طارق بومهدي1554067

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02نوال بورقبة1556117المحكمة اإلبتدائية بتطوان2008-12-201711-12-29سعيد بني محسن1513976المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2010-10-201001-10-01ايمان كتاني1554794

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02مونية الصادقي1555999المحكمة اإلبتدائية بتطوان2009-12-201701-12-29عبد الرحمان مشطاط1553909المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2009-11-201723-12-29عبد الحق الما1553846

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02زكرياء لحمر1556000المحكمة اإلبتدائية بتطوان2009-12-201702-12-29وفاء اتيوبي1553955المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1993-08-201611-12-30خالد كوحمان835602

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-11-201330-12-25مروان زياني1553969المحكمة اإلبتدائية بتطوان2009-11-201726-12-29سناء حيون1553913المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2001-01-201619-12-30عزيز عليل1169482

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02محمد حجازي1556121المحكمة اإلبتدائية بتطوان1991-05-201713-12-31عبد العزيز الحضري758772المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1998-01-201616-12-30بوشعيب حميض1055176
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02لطيفة زكراوي1556001محكمة اإلستئناف بخريبكة2000-09-201622-12-30محمد قدير1169257المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2010-10-201001-10-01ياسين رحو1554818

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02رضوان بن الشيخ1556006محكمة اإلستئناف بخريبكة1996-09-201709-12-29و فا ء ر ضوا ن1054804المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02السعدية عابد1556015

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02غزالن قديري1556029المديرية الفرعية اإلقليمية بخريبكة2010-12-201008-12-08الحبيب لطيف1554739المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2002-03-201607-12-30المصطفى زيماوي1230289

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-05-201102-05-02منصورة باحوس1556139المحكمة اإلبتدائية بوادي زم1995-01-201631-12-30حسن العرافي371060المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2002-03-201613-01-01ابراهيم مرغين1230274

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-12-201721-12-29مصطفى ابلقاسم1554166المحكمة اإلبتدائية بوادي زم2011-03-201101-05-02ايمان رضواني1592370المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2002-03-201618-12-30مبارك سفنون1230264

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1999-01-201619-12-30فاطمة بختي1055197المحكمة اإلبتدائية بوادي زم2009-12-201710-03-24سعيد بلعساوي1554009المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-11-201103-11-03يوسف بوصمطى1556157

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2001-11-201716-12-29فاطنة حساني1230044المحكمة اإلبتدائية بخريبكة2008-04-201629-12-30مرية دحو1513536المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2009-12-201311-04-25محمد الماحي1553975

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-12-201704-12-29فريد تزروتي1553905المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1991-05-201720-12-31سعيد الدومي399781المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02ليلى بناني1556038

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-12-201701-12-29عبد القادر ملوكي1553972المحكمة اإلبتدائية بخريبكة2009-12-201701-12-29ميمون عماري1553901المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02يوسف السميهرو1556214

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2008-12-201716-12-29اسماعيل الطاهري علوي1513955المحكمة اإلبتدائية بخريبكة2009-12-201710-12-29يوسف مكين1553984المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02محمد المسكيني1556141

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-11-201103-11-03يمينة عجمي1555998محكمة اإلستئناف بسطات2008-04-201317-04-25ناصح غزالن1376201المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2010-10-201001-10-01هشام ناجي1554829

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-11-201730-12-29حمو فوندير1553949محكمة اإلستئناف بسطات2011-05-201102-05-02سلمان وكاد1556131المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-11-201103-11-03الطاهر الشعيبات1556216

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف2000-06-201621-12-30رشيدة العلوي1169067محكمة اإلستئناف بسطات2008-04-201422-12-10رشيد رداد1376208المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02فؤاد صادق1556010

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف2010-10-201001-10-01فؤاد الربع1554756محكمة اإلستئناف بسطات2009-12-201714-12-29محمد معاش1553994المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1993-08-201709-12-29محمد نوكمي837204

11/20



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 الثانية: االطار 

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت2000-06-201613-12-30العربي عمري1168987محكمة اإلستئناف بسطات2009-12-201711-03-24عزالدين زنون1554005المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2009-12-201710-12-29رشيد رقيق1554060

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت2009-03-200930-03-30حفيظ أفتيس1553317المديرية الفرعية اإلقليمية بسطات2008-07-201509-12-30عز الدين فناني1513763المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2000-08-201628-12-30حسن مخلص1169284

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت2011-05-201102-05-02عبد الرحيم وسرني1608924المديرية الفرعية اإلقليمية بسطات2010-12-201710-12-29ابراهيم صرمى1554712المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1992-01-201625-12-30عر ا ب ا يت حمو899628

المحكمة اإلبتدائية ببركان2011-05-201102-05-02فاطمة ايت بوشوي1556122المحكمة اإلبتدائية بسطات2002-02-201605-12-30احمد النادي1230208المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02سعيدة ازعافا1556212

المحكمة اإلبتدائية ببركان2008-04-201621-12-30معاد بوكريني1376176المحكمة اإلبتدائية بسطات1998-01-201619-12-30بوشرى هوام1055229المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02خديجة بخوش1556018

المحكمة اإلبتدائية ببركان2010-10-201001-10-01فؤاد مختاري1554836المحكمة اإلبتدائية بسطات2006-01-201609-12-30الغالي راجي1375748المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2000-09-201521-12-30نعيمة نجارة1169334

المحكمة اإلبتدائية ببركان2011-05-201102-05-02بدر منشيف1556148المحكمة اإلبتدائية بسطات2002-12-201613-01-01موسى تنفلت1272416المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2011-05-201102-05-02ابتسام فوزي1608933

المحكمة اإلبتدائية ببركان2011-05-201102-05-02هشام حاجي1556072المحكمة اإلبتدائية بسطات2009-11-201023-11-24عبد المجيد برد1553821المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2002-03-201607-12-30رشيد سالمي1230284

المحكمة اإلبتدائية ببركان2010-10-201001-10-01مصطفى بنحمان1554850المحكمة اإلبتدائية بسطات2011-05-201102-05-02سناء التكموتي1556027المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2009-12-201710-12-29عائشة ابن سعيد1553978

المحكمة اإلبتدائية ببركان2006-01-201616-12-30احمد البوعناني1375767المحكمة اإلبتدائية بسطات2009-12-201714-12-29نادية حكيم1554073محكمة اإلستئناف بالرباط1991-02-201604-01-01موسى االتراسي390463

المحكمة اإلبتدائية ببركان2009-12-201104-12-11حميد المديوني1553964المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1994-04-201518-12-30عمر عمل396376محكمة اإلستئناف بالرباط1991-09-201629-07-29عبد الرحيم بيهي897977

المحكمة اإلبتدائية ببركان2010-10-201001-10-01محمد لقشيري1554849المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1992-04-201620-01-01سميرة ز ا هر898337محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02اسامة تمسماني1556062

المحكمة اإلبتدائية ببركان2009-11-201727-12-29فتيحة ثابت1553948المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2000-08-201623-12-30عبد هللا لمعاشي1169265محكمة اإلستئناف بالرباط2011-04-201127-04-27فاطمة الزهراء زنيبر1554772

المحكمة اإلبتدائية ببركان2009-11-201727-12-29بشرى نجاري1553967المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2008-04-201616-12-30يوسف مجاهد1376163محكمة اإلستئناف بالرباط2011-04-201101-04-01نادية عبيسة1554842
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

المحكمة اإلبتدائية ببركان1992-01-201628-07-29عبد الغاني صالح235438المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2008-04-201617-12-30مجدة عبد الرشيد1376206محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02عبد العزيز المساوي1556090

محكمة اإلستئناف بورزازات2009-02-201717-12-29مصطفى حاجي1514327المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2000-08-201624-12-30جواد موسعيد1169248محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02سمية الوردي1556125

محكمة اإلستئناف بورزازات2009-12-201715-12-29ياسين يوسفي1554092المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2011-05-201102-05-02فاطمة تابتي1556170محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02خليل ابن الفقيه االدريسي1555992

محكمة اإلستئناف بورزازات2009-12-201721-12-29تودة ملمان1554123المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2011-05-201102-05-02لطيفة الوراقي1556028محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02كنزة الفناسي العدولي1608907

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2011-05-201102-05-02ابتسام بوكنفي1556060المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2011-05-201102-05-02هشام اخزام1556045محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02نوار الهاللي1608919

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2002-01-201602-12-30الحسين اليقين1230130المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2006-01-201603-12-30رضوان المالكي1375800محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02فدوى اإلدريسي1556197

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2002-12-201616-01-01محمد بوكريم1272381المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2010-10-201001-10-01خليل غطاب1554825محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02إحسان شهبون1556134

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2009-02-201720-12-29مليكة امزيل1514224المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2009-12-201710-12-29نوال الصالحي1554055محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02حسنة بوصاغور1556181

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2005-02-201718-12-29نعيمة بوفكري1375417المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2009-12-201710-12-29حسان خليد1553992محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02عدنان احميدو1608904

المحكمة اإلبتدائية بورزازات2009-12-201717-12-29محمد اليسين1554139المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2009-12-201710-12-29كمال حريزي1554036محكمة اإلستئناف بالرباط2011-05-201102-05-02اسماء بنعبو1608937

المحكمة اإلبتدائية بزاكورة1991-10-201614-12-30محمد القريشي760644المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2006-01-201602-12-30سعيد الورضي1375798محكمة اإلستئناف بالرباط2009-11-201724-12-29محمد اإلدريسي الشرفي1553798

المحكمة اإلبتدائية بزاكورة2009-12-201715-12-29مبارك بابزاهو1554157المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد2008-04-201621-12-30بن ابراهيم الحكيمي1376209محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2011-11-201103-11-03فريدة حدو رحو1556206

المحكمة اإلبتدائية بتنغير2011-05-201102-05-02سميرة كرفال1556071المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد2002-01-201602-12-30سمير فهوم1230148محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2001-06-201712-01-01سعاد اسراج1168995

المحكمة اإلبتدائية بتنغير2009-12-201721-12-29عبد اللطيف الباشا1554134المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد2009-12-201710-12-29منير زوهري1554027محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2003-10-201706-01-01الغالية تكموشت1273138
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

المحكمة اإلبتدائية بتنغير2010-12-201708-12-29علي صنب1554710محكمة اإلستئناف بطنجة1992-06-201617-12-30عبد الحميد الجريد711696محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2012-05-201202-05-02زينب بوشيع1556084

مديرية الميزانية والمراقبة2009-02-201720-12-29نور الدين الراغي1514041محكمة اإلستئناف بطنجة2010-10-201001-10-01يوسف محموح1554752المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط2010-10-201001-10-01ميلودة الفقير1554749

مديرية الميزانية والمراقبة2002-05-201720-12-29خالد زوكار1230504محكمة اإلستئناف بطنجة2010-10-201001-10-01أحمد دادي1554791المحكمة اإلدارية بالرباط2011-05-201102-05-02مليكة منون1608917

مديرية الميزانية والمراقبة2008-07-201708-12-29بشرى سموح1513679محكمة اإلستئناف بطنجة2001-12-201624-01-01ابتسام الريش1230198المحكمة اإلدارية بالرباط2011-12-201112-12-31امين برادة1609313

مديرية الموارد البشرية1991-11-201603-12-30سعيد عبدا تي773150محكمة اإلستئناف بطنجة2009-11-201330-04-25فؤاد الحراق السريفي1553962المحكمة اإلدارية بالرباط2009-02-201716-03-24نبيلة بنمبارك1514373

مديرية الموارد البشرية2008-04-201621-12-30سلمى حرشان1376147محكمة اإلستئناف بطنجة2011-05-201102-05-02كريمة ابو السعيد1556021المحكمة اإلبتدائية بسال1991-09-201613-07-29نز هة منصور390572

مديرية الموارد البشرية2009-12-201302-12-25محمد اسماعيلي علوي1553906محكمة اإلستئناف بطنجة2011-05-201102-05-02علي اليزيد1608903المحكمة اإلبتدائية بسال1990-12-201630-01-01فوز ية بن المد ني713736

مديرية الموارد البشرية2010-12-201008-12-08يوسف الزماطي1554726محكمة اإلستئناف بطنجة2009-12-201101-12-28بشرى رياض1553917المحكمة اإلبتدائية بسال2011-01-201106-12-31نادية المهدوي1555972

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01حسناء عامر1554808محكمة اإلستئناف بطنجة2011-05-201102-05-02محمد الخطاب1556017المحكمة اإلبتدائية بسال2011-05-201102-05-02عالل مخلوفي1556211

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01خديجة المسعودي1554813محكمة اإلستئناف بطنجة2011-05-201102-05-02سمية بن يحي1556140المحكمة اإلبتدائية بسال2005-02-201621-12-30صالح الدين اعزوز1375624

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01محمد الزواق1554859محكمة اإلستئناف بطنجة2011-01-201117-12-31حكيمة الشعايبي1555395المحكمة اإلبتدائية بسال2002-12-201616-01-01عبد هللا الهاشمي1272417

مديرية الموارد البشرية1996-10-201621-12-30بشر ى رضى1054830محكمة اإلستئناف بطنجة2009-02-201718-12-29مجيدة سعود1514054المحكمة اإلبتدائية بسال2011-05-201102-05-02فنيدة الحديوي1556012

مديرية الموارد البشرية1996-10-201607-12-30هناء صندال1054829المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة2011-05-201102-05-02المصطفى نايمة1556185المحكمة اإلبتدائية بسال2011-05-201102-05-02نادية عتري1556041

مديرية الموارد البشرية2008-07-201514-12-30عبد الكريم ايت الطالب1513585المحكمة التجارية بطنجة2011-05-201102-05-02عبد الحي الدرداك1556171المحكمة اإلبتدائية بسال2008-07-201504-12-30حنان نجم1513641
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

مديرية الموارد البشرية2008-04-201421-12-10العربي مخشان1376122المحكمة اإلبتدائية بطنجة1994-01-201621-12-30عبد هللا بيا الداودي835533المحكمة اإلبتدائية بسال2011-05-201102-05-02فاطمة بنصابر1556165

مديرية الموارد البشرية2008-05-201414-12-10عبد الحكيم االدريسي1376177المحكمة اإلبتدائية بطنجة2001-12-201521-12-30فرح حلتوت1230191المحكمة اإلبتدائية بسال2011-05-201102-05-02اكرام مشطون1556089

مديرية الموارد البشرية2008-07-201607-12-30الجياللي لهاللي1513815المحكمة اإلبتدائية بطنجة2002-12-201613-01-01منال خليفة1272431المحكمة اإلبتدائية بسال1998-02-201704-12-29عبد العزيز حزام1055228

مديرية الموارد البشرية2010-12-201010-12-10سيدي العالم الشرفي1554722المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02الخليل المرابط1556180المحكمة اإلبتدائية بسال1992-01-201713-12-31هد ى بو زيا ني771476

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01محمد االدريسي1554761المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02نرجيس علوي محمدي1608926المحكمة اإلبتدائية بتيفلت2011-05-201102-05-02سناء بنزكري1556133

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01رجاء إدالعواد1554839المحكمة اإلبتدائية بطنجة2010-10-201001-10-01رحمة اخريف1554810المحكمة اإلبتدائية بتيفلت2011-11-201103-11-03حنان وسطي1556183

مديرية الموارد البشرية2000-08-201625-12-30هشام سليم1169179المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02ياسين الروسي1556136المحكمة اإلبتدائية بتيفلت2011-05-201102-05-02عبد الحق البناك1556162

مديرية الموارد البشرية2000-08-201623-12-30عبد الواحد جليل1169178المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02سهام أبو ريضة1556225المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02سعاد خيري1556201

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01جاد هللا الدوييب1554816المحكمة اإلبتدائية بطنجة2010-10-201001-10-01عبد السالم المنصوري1554780المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02موالي الحسن بالمين1556235

مديرية الموارد البشرية2011-05-201102-05-02محمد الوالي1556107المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02حسن مرون الوهابي1556065المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02لال سناء االدريسي بخات1556167

مديرية الموارد البشرية2011-05-201102-05-02هشام كوسي1556196المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02احمد الزكري1556128المحكمة اإلبتدائية بتمارة2008-12-201515-12-30سناء واغاض1513957

مديرية الموارد البشرية2011-05-201102-05-02نبيل اعنان1556238المحكمة اإلبتدائية بطنجة2006-01-201609-12-30مصطفى بريسل1375809المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02طارق فتوح1556096

مديرية الموارد البشرية2002-05-201620-12-30عبد الرفيع الدقاقي1230576المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02هشام ابن الطيب1556127المحكمة اإلبتدائية بتمارة2010-10-201001-10-01توفيق لعميري1554774

مديرية الموارد البشرية2011-11-201103-11-03نجاة بوتقبوت1556182المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02عادل الحضري1556215المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02موالي عبد هللا نبوي1556204
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01عبد اللطيف بدراوي1554781المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02عثمان الوجدي1556229المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-11-201103-11-03اسماء الترماش1556013

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01بشرة فهر1554814المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02يوسف حديدو1556082المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02ليلى جزولي1556069

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01عادل اسالمي1554854المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02بثينة المرتجي1556042المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02حسن امزال1556155

مديرية الموارد البشرية2011-05-201102-05-02يونس الملواني1556233المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-05-201102-05-02زكية سريع1608923المحكمة اإلبتدائية بتمارة2010-10-201001-10-01خالد الجزولي1554762

مديرية الموارد البشرية2006-01-201409-12-10أحمد بنسعيد1375793المحكمة اإلبتدائية بطنجة2012-05-201202-05-02رضوان التايدي1556130المحكمة اإلبتدائية بتمارة2011-05-201102-05-02منية الساعدي1608893

مديرية الموارد البشرية2011-11-201103-11-03يوسف اخراز1556234المحكمة اإلبتدائية بطنجة1993-08-201709-12-29محمد حماسي835516المحكمة اإلبتدائية بتمارة2006-01-201409-12-10عبد السالم حيدة1375754

مديرية الموارد البشرية2011-11-201103-11-03خالد برقية1556241المحكمة اإلبتدائية بطنجة2009-12-201701-12-29احمد لشهب1553899المحكمة اإلبتدائية بتمارة2009-11-201723-12-29سعاد حربي1553797

مديرية الموارد البشرية2008-04-201428-12-10عبد المنعم سويلو1513543المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-01-201306-04-25حنان الخضاري1555962المحكمة اإلبتدائية بتمارة2009-12-201704-03-24عبد الرحمان بوطالب1553861

مديرية الموارد البشرية2010-10-201001-10-01رشيد العدوني1554759المحكمة اإلبتدائية بطنجة2009-12-201701-03-24لبنى السباعي1553936المحكمة اإلبتدائية بالرماني1981-10-201619-12-30عبد العالي حاميدي183660

مديرية الموارد البشرية2002-01-201431-12-10رضوان بوسنينة1230177المحكمة اإلبتدائية بطنجة2009-11-201723-12-29هشام هنيدة1553805المحكمة اإلبتدائية بالرباط1990-05-201617-07-29ثر يا بنحجا ج397169

مديرية الموارد البشرية2000-06-201525-12-30عبد الصمد القرشي1168983المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-12-201312-12-25بشرى خربوش1609207المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-05-201625-01-01حميد الرغاي349574

مديرية الموارد البشرية2011-03-201101-03-01محمد عبادي1553358المحكمة اإلبتدائية بطنجة2008-07-201707-12-29هشام سروري1513683المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-03-201607-01-01فتيحة أملحا ي394400

مديرية الموارد البشرية2003-10-201706-01-01رشيد القصباوي1273215المحكمة اإلبتدائية بطنجة2009-12-201702-12-29نجاة عكراش1553889المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02محمد رضا دويدة1555993

مديرية الموارد البشرية2001-06-201725-12-29خديجة المرزكي1229842المحكمة اإلبتدائية بأصيلة2010-10-201001-10-01المصطفى المسيح1554779المحكمة اإلبتدائية بالرباط2008-12-201515-12-30فاطمة الفرحي1513953
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

مديرية الموارد البشرية2009-11-201723-12-29فاطمة بوقجيج1553799المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2010-10-201001-10-01انس المصباحي1554820المحكمة اإلبتدائية بالرباط1998-01-201615-12-30كمال العطار1055193

مديرية الموارد البشرية2009-02-201716-12-29علي بنتاغي1514033المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2011-05-201102-05-02عائشة بنشحموط1556191المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02سعاد الرامي1556074

مديرية الموارد البشرية2000-08-201731-12-29عبد المجيد ايتحسين1169192المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2011-11-201103-11-03ياسين الحريضي1556239المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-11-201102-11-02نادية بوزيد1556124

مديرية الموارد البشرية2003-07-201731-12-29عمر فائق1272866المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2009-12-201702-03-24محسن الصحراوي1553944المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02نهلة تيمكت1556168

مديرية الموارد البشرية2003-07-201723-12-29حنان بنسيعلي1272873المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2009-11-201726-12-29محمد احسيسن1553891المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02خديجة باركي1556024

مديرية الموارد البشرية2003-07-201723-12-29نور الدين أسويق1273012المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2009-12-201701-03-24احمد الحراق1553940المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02بوبكر الرفيق1556126

مديرية الموارد البشرية2003-07-201723-12-29هند بوحجبان1273029المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2009-11-201726-12-29انيسة العالوي1553843المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02قمار بن سعيد1556172

مديرية الموارد البشرية2003-10-201706-01-01عزيزة الفاهم1273140المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2000-06-201621-12-30عزيزة الصغير1169048المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-11-201103-11-03فهد الجناتي1556210

مديرية الموارد البشرية2005-02-201721-03-24محمد امراي1375535المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2009-11-201323-04-25عبد الحميد بوزيزوا1553836المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-05-201102-05-02مريم بولحروف1556070

مديرية الموارد البشرية2005-02-201721-03-24سناء يبور1375560المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2011-05-201102-05-02نعيمة الكنوني1556189المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-03-201710-01-01خديجة البرقاني399887

مديرية الموارد البشرية2005-03-201707-12-29نور الدين المصحوب1375532المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2011-05-201102-05-02محمد ربيع االكحل1608915المحكمة اإلبتدائية بالخميسات2011-05-201102-05-02لمياء شجاع1556037

مديرية الشؤون المدنية1988-02-201620-07-19محمد العلوي المحمدي372286المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2009-11-201723-12-29جالل سلموني زرهوني1553822المحكمة اإلبتدائية بالخميسات2008-05-201612-12-30عزيز ايت بنطيبي1376225

مديرية الشؤون المدنية2011-05-201102-05-02أمال اقسو1556058محكمة اإلستئناف بفاس1994-06-201629-12-30لحسن بريكة65914المحكمة اإلبتدائية بالخميسات2008-12-201715-12-29محمد ميمتي1513951

مديرية الشؤون المدنية2011-11-201103-11-03وفاء روفيق1556202محكمة اإلستئناف بفاس1992-05-201602-12-30عبد العزيز مطالب837513المحكمة اإلبتدائية بالخميسات2008-12-201711-12-29لحسن أعرور1513954

مديرية الشؤون المدنية2011-05-201102-05-02منية رشدي1608913محكمة اإلستئناف بفاس2010-10-201001-10-01مونية بريكة1554806محكمة اإلستئناف بالرشيدية1994-09-201606-12-30سعاد اليوسفي70943

مديرية الشؤون المدنية2009-01-201101-11-03ليلى بن حمي9020202محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02عبد الكريم المنصف1556174محكمة اإلستئناف بالرشيدية2011-05-201102-05-02فدوى شاكير1556193
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منتدب قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

مديرية الشؤون المدنية2008-07-201507-12-30خديجة الفحصي1513636محكمة اإلستئناف بفاس2008-07-201502-12-30احمد سليلي1513686محكمة اإلستئناف بالرشيدية2011-05-201102-05-02السعدية عزيز1556098

مديرية الشؤون المدنية2011-11-201103-11-03مصطفى الناصري1556227محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02سناء ادريسي بوكرين1556173المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية2002-05-201529-12-30عبدهللا الشدلي1230544

مديرية الشؤون المدنية2010-10-201001-10-01عبد العزيز بحري1554792محكمة اإلستئناف بفاس2003-07-201628-12-30محمد شكور1272964المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية2010-10-201001-10-01أسماء حسان1554805

مديرية الشؤون المدنية2010-10-201001-10-01وفاء اكريكر1554765محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02عادل بوغالب1556092المحكمة اإلبتدائية بميدلت2001-01-201622-12-30علي قسوا1169501

مديرية الشؤون المدنية1991-01-201725-01-01نجية عادل394790محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02فاطمة الزهراء لبيض1556101المحكمة اإلبتدائية بميدلت1989-09-201625-12-30علي اعمليش350557

مديرية الشؤون المدنية2012-05-201202-05-02مريم طاووس1556230محكمة اإلستئناف بفاس2010-10-201001-10-01عبد العالي الوزاني الشاهدي1554803المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2011-05-201102-05-02حنان مرزوقي1556120

مديرية الشؤون الجنائية والعفو1992-03-201609-01-01عبد الحكيم ناجي397029محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02فدوى بوعنان1608916المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2011-05-201102-05-02حسن الرحماني1556079

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2009-02-201116-07-29مينة الوالي1514026محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02فدوى رحوتي1556213المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2011-05-201102-05-02فتيحة الفرحي1556033

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2010-12-201013-12-13سعيد بولهنا1554738محكمة اإلستئناف بفاس2010-10-201001-10-01أحمد درغازي1554804المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2008-06-201530-12-30علي حابا1513573

مديرية الشؤون الجنائية والعفو1992-07-201711-01-01فاطمة أكبور399768محكمة اإلستئناف بفاس2011-05-201102-05-02سعيد اللوزي1556085المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-11-201701-12-29مو الي مصطفى العلوي االسما عيلي769343

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2001-07-201723-12-29كريمة بوجناح835504محكمة اإلستئناف بفاس2008-04-201728-12-29حنان المنصوري1376242المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2008-04-201728-12-29نسرين الجاوي1376233

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2010-10-201626-12-30صفاء العبودي1554412محكمة اإلستئناف التجارية بفاس2010-10-201001-10-01رشيد قريقبة1554769محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201108-12-09الراحة ميارة1554663

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث2011-01-201124-12-31يونس عقيلي1555638محكمة اإلستئناف التجارية بفاس2011-05-201102-05-02عبد العزيز االحمدي1556228محكمة اإلستئناف بالعيون2009-12-201316-12-25فطيمة بهنين1554165

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1995-08-201722-03-24اقبال اشقر68786محكمة اإلستئناف التجارية بفاس2011-05-201102-05-02يوسف منصوري1556063محكمة اإلستئناف بالعيون2011-05-201102-05-02مينة متوكل1556030

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1991-07-201706-12-31مريم المرزبا ني759961المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس2009-11-201723-12-29محمد الهشتوكي1553867محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201008-12-08مصطفى بابا1554746

مديرية التشريع2011-05-201102-05-02بلعيد بنسعيد1556190المحكمة التجارية بفاس2011-05-201102-05-02هشام المصباحي1556066محكمة اإلستئناف بالعيون2008-04-201628-12-30اغليجيلها لمجيد1513560

مديرية التشريع2011-05-201102-05-02نادية بوتكرة1556097المحكمة التجارية بفاس2011-05-201102-05-02لطيفة نجيبي1556009محكمة اإلستئناف بالعيون2009-02-201123-10-13عائشة هندود1514352
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مديرية التشريع2011-11-201103-11-03ابراهيم الصقلي1556114المحكمة اإلدارية بفاس2008-04-201621-12-30بشرى بالحاج1376170محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01محمد االمام شيبة1273173

مديرية التشريع2001-05-201710-03-24سناء الشاعر1169704المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2009-12-201702-12-29كرشال بنعاشور1553951محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01الزهرة الكلولي1273181

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2005-02-201621-12-30محمد ايتيبو1375523المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2009-11-201723-12-29عائشة شرف1553856محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01مريم ماء العينين1273172

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2010-10-201001-10-01كوثر اياس1554771المحكمة اإلبتدائية بفاس2008-04-201628-12-30كريم صاغي1376240محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01امبارك الكرشة1273213

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2011-11-201103-11-03نورة عربي1556188المحكمة اإلبتدائية بفاس1998-01-201419-12-10محمد الويزي1055206محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01أحمد المالكي1273188

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2009-02-201718-12-29مريم رضا1514042المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02خديجة القندوسي1556057محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01لشكر بوسحاب1273218

قسم التتبع وتحليل الشكايات1995-01-201730-12-29فاطمة اعزوز80936المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02محمد الغداني1556059محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201608-12-30محمد األمين هالب1554686

قسم التتبع وتحليل الشكايات1998-01-201719-12-29عبد القادر نصار1055187المحكمة اإلبتدائية بفاس2001-01-201622-12-30عزيز مطيع1169458محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201609-12-30سيدي محمد بهدي1554677

المعهد العالي للقضاء2010-10-201001-10-01سكينة مجدوب1554815المحكمة اإلبتدائية بفاس2010-10-201001-10-01عبد هللا اهزاوي1554768محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01سيدي محمد ماء العينين1273194

المعهد العالي للقضاء2011-11-201103-11-03سناء حسون1556112المحكمة اإلبتدائية بفاس2010-10-201001-10-01عائشة الطالب1554789محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201608-12-30سيدي لبات موساوي1554672

المعهد العالي للقضاء2011-05-201102-05-02سوفيان عمراوي1608896المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02عبد الحق التكماطي1556137محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201710-12-29سعيد البيش1554679

الكتابة العامة2008-06-201630-12-30لطيفة فطيمي1513605المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-11-201103-11-03عبد الرحيم حامي الدين1556236محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01محمد باعمرو1273168

الكتابة العامة2011-05-201102-05-02محمد المحروشي1556035المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02حورية بلخيري1556036محكمة اإلستئناف بالعيون2003-10-201706-01-01مليكة لفقيه1273190

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل2010-10-201001-10-01عبد هللا مسكيتو1554750المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02توفيق شكرود1556087محكمة اإلستئناف بالعيون2010-12-201608-12-30المصطفى الحيمر1554667

محكمة النقض1995-01-201630-12-30رشيدة بلهيات82125المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02عبد الغني اتباتو1556123المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2010-12-201108-12-23سعادو الداف1554670

محكمة النقض1990-03-201623-07-29حما ن اعبيدي370366المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02عبد الحق الراجي1608894المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2010-12-201709-12-29صالح اشتوكي1554691

محكمة النقض1992-01-201628-07-29حفيضة از كاغ394756المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02حاتم فياللي1608909المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2003-10-201706-01-01المعلومة ميار1273127
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محكمة النقض2006-01-201609-12-30فاطمة الحديكي1375759المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02الهام براضي1608910المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201010-12-10محمد فاضل بكار1554720

محكمة النقض2002-03-201607-12-30قدور عسراوي1230291المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-11-201103-11-03عبد الغني العمري1556237المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201009-12-09لوشاعة جاعا1554735

محكمة النقض2010-10-201001-10-01سناء الشرقاوي1554860المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02موالي علي البوبكروي1556073المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201103-12-04احمد التروزي1554638

محكمة النقض1985-09-201709-12-31بوعزة الدغمي876112المحكمة اإلبتدائية بفاس2010-10-201001-10-01هشام بركادة1554796المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2009-12-201321-04-25محمد الطودار1554133

محكمة النقض1995-12-201711-12-29نعيمة رزقي80261المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02كمال رجافاهلل1556110المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201010-12-10النفاع الروه1554721

محكمة النقض1992-01-201724-01-01رشيدة الخليفي323916المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02محمد الناصري المرابطي1556040المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201010-12-10محمد عالي الهنوني1554714

محكمة النقض2002-02-201720-12-29عبد الرحمان الراجي1230302المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02جهان الدريوش1556208المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2010-12-201013-12-13عالي الزيوكاي1554737

محكمة النقض2009-02-201718-12-29فاطمة بلعيدي1514035المحكمة اإلبتدائية بفاس2002-12-201617-01-01عبد هللا الحجار1272375المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2003-10-201706-01-01نجيب أغوينيت1273129

محكمة النقض1999-02-201710-12-29رشيد لمباركي االدريسي1142911المحكمة اإلبتدائية بفاس2006-01-201609-12-30عز الدين الهند1375819المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2003-10-201706-01-01سكينة بوه1273126

محكمة النقض1998-10-201720-12-29سيدي اوسامة الخنبوبي1142679المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-05-201102-05-02رقية مطيش1556050المحكمة اإلبتدائية بالعيون1993-08-201609-12-30مليكة اكميح744913

محكمة النقض1992-01-201628-07-29جميلة المغراوي399896المحكمة اإلبتدائية بفاس2009-11-201723-12-29محمد عسي1553810المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201009-12-09محمد الراجي1554731

المحكمة اإلبتدائية بفاس2009-12-201704-12-29عبد الحق السموني1553890المحكمة اإلبتدائية بالعيون2010-12-201308-04-25سيدي عبد الوهاب العلوي1554685
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