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المحكمة اإلبتدائية بفاس1993-08-201510-01-01نادية المرنيسي732660محكمة اإلستئناف بالعيون2006-09-201625-09-25يحيى الداعلي1375922محكمة اإلستئناف بآسفي2000-08-201624-01-01ندير زيدان1169153

المحكمة اإلبتدائية بفاس1994-04-201626-01-01لطيفة غدة66474المركز الجهوي للحفظ بالعيون2006-10-201618-10-18موالي بوبكر حمداني1375927المحكمة اإلبتدائية بآسفي2000-06-201626-01-01جمال الغليظ1149142

المحكمة اإلبتدائية بفاس1992-09-201625-01-01عبد الحق حرفاف713818المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2003-10-201406-01-01محمد فاضل الكراعي1273187المحكمة اإلبتدائية بآسفي1994-05-201618-01-01حياة بل الهدلي844426

المحكمة اإلبتدائية بفاس1994-07-201619-01-01جميلة بوزيد847930المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2003-10-201406-01-01فاطمة اهل تكرور1273133المحكمة اإلبتدائية باليوسفية2004-11-201529-01-01عبد المجيد بالراضي1375300

المحكمة اإلبتدائية بفاس1991-12-201602-01-01عمر مرزوق769399المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون2006-09-201622-09-22عبد السالم مسعود1375920المحكمة اإلبتدائية بالصويرة1999-04-201626-01-01عبد الصمد الكيال1142853

المحكمة اإلبتدائية بفاس2005-06-201616-01-01وفاء بنعطية1375335المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب2004-11-201529-01-01المحفوظ ادجيمي1375336محكمة اإلستئناف بأكادير2002-12-201416-01-01امبارك دربل1272377

المحكمة اإلبتدائية بفاس2005-07-201628-01-01عبد الكريم دريدب1375345المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1993-04-201619-01-01ادبه البكاي80034محكمة اإلستئناف بأكادير1998-10-201605-01-01محمد داودي1142631

المحكمة اإلبتدائية بفاس2005-03-201603-01-01منصوري نادية1375871المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-03-201410-01-01أحمد االكحل1272647المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2004-07-201605-01-01خديجة تضوة1273246

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1994-06-201430-01-01امينة يزمي زطايط71603المحكمة اإلبتدائية بالعيون2003-10-201506-01-01محمد فاضل البشراوي1273167المحكمة التجارية بأكادير2003-03-201410-01-01عزيز الحيمر1272652

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1993-05-201513-01-01فاطمة حري726651المحكمة اإلبتدائية بالعيون2004-01-201602-03-12أحمد االديب اعمر الظاية1273142المحكمة التجارية بأكادير2003-03-201410-01-01عائشة نمغارن1272542

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1994-01-201428-01-01فا طمة ابطي846772المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2006-09-201621-09-21بريكة حمادي1375925المحكمة التجارية بأكادير1993-11-201509-01-01محمد كهتاني835693

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1993-05-201611-01-01خديجة شرود732936المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2006-09-201622-09-22بنو محمد السالك1375924المحكمة اإلدارية بأكادير2000-06-201629-01-01خالد صابير1169105

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2005-07-201628-01-01سانح بوثنين1375320محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1993-12-201510-01-01لمياء حراتة331942المحكمة اإلبتدائية بطاطا2003-03-201410-01-01ابراهيم المنظور1272575

المحكمة اإلبتدائية بتاونات1994-07-201408-01-01امحمد محسين65427محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2004-11-201529-01-01نادية بندومو1375363المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2003-10-201506-01-01صالح ابهام1273144

محكمة اإلستئناف بكلميم2006-09-201625-09-25زهرة شعانبي1375921محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1994-11-201630-01-01فاطمة بلكيلة71602المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2004-11-201529-01-01بلقاسم المعتصم1375332

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2003-03-201410-01-01الحسن عفيف1272561محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1993-06-201603-01-01بشرى السنوسي729661المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2004-11-201529-01-01الحسين إيتبو الحسن1375323
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المحكمة اإلبتدائية بكلميم2000-07-201604-01-01البشير بيقش1169378المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري2004-06-201429-06-29أ حمد الشرادي1273267المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1993-04-201608-01-01فا طمة مرزوك729482

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2004-11-201529-01-01الحسين اخنيبيلة1375350المحكمة اإلبتدائية بمشرع بلقصيري2004-06-201530-01-01عبد اللطيف بومهدي1273242المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2003-03-201410-01-01عبد الرحمان لمين1272566

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2000-11-201623-01-01عبد الكريم بيزوالل1169574المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2004-11-201529-01-01عبد الفتاح ماللي1375349المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2004-11-201529-01-01محمد خزوب1375328

محكمة اإلستئناف بمراكش1993-04-201507-01-01نز هة كروم731862المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2003-03-201410-01-01نفيسة ابريك1272509المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2004-11-201529-01-01الحسين براك1375325

محكمة اإلستئناف بمراكش1993-08-201510-01-01فاطمة الزهراء الحفيظي العلوي835700المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان1994-06-201424-01-01نعيمة الدحماني65791المحكمة اإلبتدائية بإنزكان1990-11-201613-12-30عبد العزيز مرضي396868

محكمة اإلستئناف بمراكش1992-09-201501-01-01مينة البتني789254المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2003-03-201410-01-01عبد السالم ادريسات1272560المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2005-06-201616-01-01عبد الرحيم أخرضيض1375358

محكمة اإلستئناف بمراكش2004-11-201529-01-01عبد االله بن الرايس1375301المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان1992-01-201517-01-01امحمد الطاهري782575المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-11-201627-01-01الهاشمي جويدي1169572

محكمة اإلستئناف بمراكش1999-04-201626-01-01صباح منصوري1142890المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان1994-04-201612-01-01لحسن اغبال837431محكمة اإلستئناف بالجديدة2003-03-201510-01-01عبد العزيز العناية1272563

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش2003-03-201410-01-01نديرة كجان1272591المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1994-05-201609-01-01محمد العبودي70874محكمة اإلستئناف بالجديدة1994-04-201618-01-01كلثوم زعريط66469

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش1993-08-201512-01-01فتيحة لشهب837159المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1994-06-201402-01-01فاطمة المصموضي847925محكمة اإلستئناف بالجديدة1994-04-201607-01-01مريم جمعاني837184

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش1991-08-201611-01-01ابراهيم المنصـوري371022المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2004-07-201501-01-01لبنى الفياللي1273249محكمة اإلستئناف بالجديدة1994-03-201607-01-01علي المسلك837201

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش1994-07-201401-01-01فاطمة السباعي71274المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2004-07-201405-07-05عبد اللطيف دهاج1273245محكمة اإلستئناف بالجديدة1995-12-201608-01-01سعيد البعزي1000833

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش2004-07-201508-01-01محمد فيروج1273247المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1994-06-201427-01-01محمد بنساسي846446محكمة اإلستئناف بالجديدة1995-12-201611-01-01عبد الكبير عالني1000089

المديرية الفرعية اإلقليمية بمراكش2000-08-201622-01-01عبد االله خريبيش1169154المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2005-03-201607-01-01صباح الصادقي العماري1375369المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1993-07-201501-01-01محمد مجيب729495

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1993-04-201505-01-01فاتحة الروشي726439المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1994-05-201624-01-01احمد الدمغي846732المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1992-09-201529-01-01المصطفى رشاد713843

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1995-12-201618-01-01عبد اللطيف بالعا و د1000092المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2001-12-201621-01-01علي بلغازي1230158المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1994-07-201605-01-01ثريا موهمو846754

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1999-04-201626-01-01ليلى الزميريلي1142870المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1992-10-201605-01-01الحسن العالمي729493محكمة اإلستئناف بالحسيمة1992-08-201524-01-01جميلة يعقوبي711676

المحكمة اإلبتدائية بتحناوت2004-07-201406-07-06محمد عبد الحليم الناصري1273244محكمة اإلستئناف بالناظور1988-11-201613-12-30طريق الطاهري327581محكمة اإلستئناف بالحسيمة1993-05-201624-01-01علي أعالل729680

محكمة اإلستئناف بمكناس2004-11-201529-01-01هند السراجي1375360محكمة اإلستئناف بالناظور1995-04-201620-01-01عبد اللطيف بوزيان1272668المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2003-03-201410-01-01سليمان اريفي1272517

محكمة اإلستئناف بمكناس1994-06-201428-01-01زهور اغرابي846666المحكمة اإلبتدائية بالناظور2004-07-201505-01-01عائشة الديواني1273250المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة1993-05-201521-01-01مرزوق أقعان729674

محكمة اإلستئناف بمكناس1994-03-201401-01-01الدريسبة الصبار837342المحكمة اإلبتدائية بالناظور2004-11-201529-01-01جمال العزوزي1375333المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة1992-06-201517-01-01سميرة بوشعيب786266
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محكمة اإلستئناف بمكناس1993-05-201624-01-01عبد العالي ناجح732335المحكمة اإلبتدائية بالناظور2002-12-201619-01-01جمال اعيسا1272458محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1994-06-201428-01-01عبد المجيد ميري65803

محكمة اإلستئناف بمكناس1996-09-201616-01-01عبد الرحيم الكنبداري1044345المحكمة اإلبتدائية بالناظور1994-07-201611-01-01فطيمة بورماد846756محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1993-05-201503-01-01عبد الرحيم مرنارني732661

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس2003-03-201410-01-01رشيد مجبار1272608المحكمة اإلبتدائية بالناظور1999-04-201626-01-01عبد الحق سيدالي فكالني1142869محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1992-05-201514-01-01نادية هرَكوس786224

المحكمة التجارية بمكناس2003-03-201410-01-01ايمان طوالب1272513المحكمة اإلبتدائية بالدريوش1999-03-201617-01-01محمد اوراغ1142623محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1992-02-201503-01-01مصطفى عطان774716

المحكمة التجارية بمكناس2003-03-201410-01-01محمد فضيلي1272507محكمة اإلستئناف ببني مالل1993-04-201507-01-01مريم تغبلوت731930محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2004-11-201529-01-01عبد العزيز بنيزهق1375355

المحكمة التجارية بمكناس2004-11-201529-01-01هشام الحساني1375329محكمة اإلستئناف ببني مالل1993-05-201612-01-01حبيبة ورادي726863محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2003-03-201410-01-01بوشعيب اإلبراهيمي1272528

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1994-06-201430-01-01فريد االزهر66565محكمة اإلستئناف ببني مالل1994-06-201628-01-01بشرى شحتي846726محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2004-07-201507-01-01أحمد قرقوبي1273252

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1994-07-201404-01-01فا طمة الصحتري846456المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة1993-01-201625-01-01حميد بيوض726454محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2003-05-201409-01-01رضوان امديز1272682

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1994-07-201401-01-01ادريس جبروك846652المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2004-11-201529-01-01فضيلة وهبي1375297محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1994-06-201427-01-01مامون نغاش846465

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2003-03-201410-01-01نعيمة بوشمامة1272551المحكمة اإلبتدائية ببني مالل1993-05-201524-01-01عبد الكريم صابر732940محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2003-03-201410-01-01نجيب ابن الشيخ العلوي1272538

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2004-11-201529-01-01غزالن بنعمران1375273المحكمة اإلبتدائية ببني مالل1990-02-201626-12-30فطيمة مريشا370426محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2003-05-201412-01-01عبد الرحمان ركيك1272681

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2003-03-201410-01-01منصور أوراغ1272548المحكمة اإلبتدائية ببني مالل1990-10-201602-12-30ادريس اولند326316محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1995-01-201631-01-01سعيد العيسوي83980

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2004-07-201506-01-01موالي المصطفى صوصي1273259المحكمة اإلبتدائية بتازة1994-07-201418-01-01نزهة المنصوري66594محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1999-04-201626-01-01فاطمة سالك1142899

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1994-07-201605-01-01الزا هية النويجع846654المحكمة اإلبتدائية بتازة1994-07-201405-01-01فتيحة المنصوري71277محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1993-06-201603-01-01المصطفى طراح729372

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1993-08-201616-01-01فا طمة ابو الفتح988838المحكمة اإلبتدائية بتازة1993-05-201517-01-01فتيحة لبيض731790محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1999-04-201626-01-01كريمة الرمياني1142885

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1993-08-201612-01-01القوري ادريس835781المحكمة اإلبتدائية بتازة2003-03-201410-01-01جواد الهروس1272546محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1999-04-201626-01-01عمر بومديان1142904

المحكمة اإلبتدائية بأزرو1994-06-201427-01-01عبد العا لي بودودوح66560المحكمة اإلبتدائية بتازة2004-11-201529-01-01ادريس ختا1375318محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء1994-03-201501-01-01حميد بوروضا66765

المحكمة اإلبتدائية بأزرو1994-07-201404-01-01حجيبة مومين846469المحكمة اإلبتدائية بتازة2004-11-201529-01-01نور الدين أسالو1375334محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء1995-12-201620-01-01مصطفى سايسي حسني1000844

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-03-201410-01-01فاتحة بوعبد هللا1272533المحكمة اإلبتدائية بتازة2003-03-201410-01-01سومية العافوي1272597المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء2004-11-201529-01-01رشيدة بلويتي1375278

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-03-201410-01-01مصطفى يزيرة1272601المحكمة اإلبتدائية بتازة1992-06-201609-01-01الحسين تشيكو713682المديرية الفرعية اإلقليمية بالدارالبيضاء2004-11-201529-01-01خديجة حبيبي1375348

محكمة اإلستئناف بوجدة1995-12-201515-01-01عبد هللا ملحاوي758472المحكمة اإلبتدائية بتازة1994-04-201613-01-01جميلة تفوغت844644المحكمة التجارية بالدارالبيضاء2003-03-201410-01-01ابتسام حرار1272543
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محكمة اإلستئناف بوجدة2003-03-201410-01-01عبد الرحمان بوجنان1272617المحكمة اإلبتدائية بتازة2000-06-201612-01-01الحسين الصغيور1168992المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1994-01-201617-01-01رضوان زهر837160

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-03-201410-01-01حكيمة انفة1272527المحكمة اإلبتدائية بتازة2005-06-201627-01-01ادريس زباطي1375359المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء1994-03-201607-01-01كريمة مهابي837430

محكمة اإلستئناف بوجدة1989-11-201601-12-30سعاد زرياح893884محكمة اإلستئناف بتطوان1993-08-201509-01-01الحسن ختراني844647المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1994-07-201411-01-01محمد مخلص66766

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة2003-03-201410-01-01محمد عيساوي1272605محكمة اإلستئناف بتطوان2004-11-201529-01-01جميلة مزيان1375330المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1990-01-201530-01-01فاطمة اقلوف371268

المحكمة التجارية بوجدة2003-03-201410-01-01سميرة برتال1272522محكمة اإلستئناف بتطوان2001-12-201628-01-01عبد الحق خرباش1230166المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1993-04-201306-01-01عز الدين سعيدي724886

المحكمة اإلدارية بوجدة1992-10-201609-01-01خديجة مهلة720678المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان1999-04-201526-01-01محمد ازهاري1142906المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2004-11-201529-01-01سناء دهبي1375362

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1988-11-201606-12-30عبد الجليل عثماني247104المحكمة اإلبتدائية بوزان1992-03-201523-01-01نجية درييس782321المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1993-05-201417-01-01فاطمة الزهراء أبو عقيل732011

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1994-05-201611-01-01حياة شماللي846733المحكمة اإلبتدائية بوزان1992-04-201509-01-01رجاء حاج علي778036المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2003-03-201410-01-01فؤاد سدراتي1272618

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1991-05-201616-12-30عبد الرحمان التازي898393المحكمة اإلبتدائية بوزان1994-08-201609-01-01رقية بلييد71685المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2002-12-201616-01-02عبد الرحيم الراوي1272452

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1993-07-201619-01-01رحمونة بن عبد القادر846451المحكمة اإلبتدائية بتطوان1996-07-201508-01-01خديجة بغالل1054742المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1994-06-201423-01-01سعيد امشيش846454

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف1991-08-201509-01-01لحسن ملواني835519المحكمة اإلبتدائية بتطوان2003-03-201410-01-01وفاء الحطري1272559المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1993-12-201514-01-01مصطفى حيكر370542

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف2003-03-201410-01-01أمينة الذهبي1272573المحكمة اإلبتدائية بتطوان2004-11-201529-01-01محمد لطيفي1375315المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-12-201520-01-01ادريس خلفي702316

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف1991-05-201621-12-30السعيد بركاش399745المحكمة اإلبتدائية بتطوان2001-12-201631-01-01عبد الرحمان الخصاصي1230170المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1993-08-201512-01-01عزيز بلكوشة835670

المحكمة اإلبتدائية ببركان1992-09-201528-01-01توفيق بونوح713556المحكمة اإلبتدائية بتطوان2006-09-201621-09-21عبد السالم قايقاي1375928المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2003-03-201410-01-01محمد المسعودي1272614

المحكمة اإلبتدائية ببركان2004-07-201501-01-01الميلود بادي1273241المحكمة اإلبتدائية بتطوان2001-12-201625-01-01مروان الزهار1230172المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-12-201515-01-01عبد اللطيف عزمي1042316

المحكمة اإلبتدائية ببركان1994-07-201418-01-01اعلي الصالحي846453محكمة اإلستئناف بخريبكة2003-03-201410-01-01بوزكري مهتدي1272609المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1992-05-201611-01-01محمد بوفارس782963

وزارة الخارجية والتعاون الدرولي1998-01-201619-01-01عبد العزيز البوزوري1055244محكمة اإلستئناف بخريبكة2003-10-201406-01-01احمد محمود اسماعيل1273217المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1985-01-201614-12-30محمد الوفقي265232

مديرية الميزانية والمراقبة1993-08-201509-01-01عبد الغني احماموشي744935محكمة اإلستئناف بخريبكة1993-05-201612-01-01نجات احاللي726866المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-07-201624-01-01لالمريم بوطالب83950

مديرية الميزانية والمراقبة2004-11-201529-01-01فاطمة عياد1375342المحكمة اإلبتدائية بوادي زم1994-04-201401-01-01خديجة مرات837943المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1990-06-201610-12-30سعيد محيب370569

مديرية الميزانية والمراقبة1995-12-201618-01-01لالبشرى الحسني1000111المحكمة اإلبتدائية بخريبكة2004-11-201529-01-01الحوسين قفيح1375299المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1999-04-201626-01-01موالي الحسين كثير مسناوي1142894

مديرية الموارد البشرية1994-09-201507-01-01محمد كعيرة71225المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1994-09-201626-01-01الزهرة السعدي66473المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1993-01-201519-01-01خديجة الفقير732400
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مديرية الموارد البشرية1995-12-201513-01-01عزيز المجدلي80035المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1994-04-201619-01-01فاطمة نجحي837182المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1994-07-201407-01-01موالي عمر وردي اإلدريسي846495

مديرية الموارد البشرية1994-06-201424-01-01صالح الدين الحطاب66600المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد1993-11-201525-01-01فاطمة عصام835522المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1994-05-201604-01-01فاطمة اسماعيلي844436

مديرية الموارد البشرية1994-07-201401-01-01زهراء هيصور65925المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد1992-05-201511-01-01ربيعة نوري786249المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1994-04-201614-01-01عبد هللا زربي844437

مديرية الموارد البشرية1994-02-201411-01-01التهامي القدوري836931المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد1994-06-201603-01-01محمد السعيدي846498المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1993-05-201604-01-01مصطفى احدايدة726861

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-03-10أحمد شهيد1272658محكمة اإلستئناف بسطات1990-07-201616-12-30عبد الواحد بنمنصور394740المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1994-07-201601-01-01سعيد فتحاني846464

مديرية الموارد البشرية2004-11-201529-01-01نهاة اليعالوي1375351محكمة اإلستئناف بسطات2006-10-201626-10-26عبد السالم االبراهيمي1375923المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2004-11-201629-01-01نبيل حسبان1375277

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-01-01عبد الحميد حاتم1272549المديرية الفرعية اإلقليمية بسطات1993-08-201512-01-01حليمة حديف835682المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1991-05-201620-01-01نور الدين الراشدي899745

مديرية الموارد البشرية2004-11-201529-01-01فضيلي اكدر1375340المحكمة اإلبتدائية بسطات2003-03-201410-01-01بلقاسم مكاوي1272540المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1992-04-201616-01-01عبد هللا حاش الوركة729726

مديرية الموارد البشرية2004-06-201530-01-01يونس الصباري1273258المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2004-03-201410-03-10عزيزة بمزغ1272520المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1993-01-201520-01-01حليمة مقدات726865

مديرية الموارد البشرية1999-04-201526-01-01رشيد حجي1142873المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2004-11-201529-01-01امحمد ناصري1375327المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2004-11-201529-01-01حنان عبده1375296

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-01-01أنوار يوالقو1272524المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1990-11-201613-01-01محمد الوكري394709المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2003-05-201413-01-01لبنى ويزرل1272677

مديرية الموارد البشرية2003-03-201310-03-10أمينة بوعالم1272650المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1989-03-201631-12-30عبد الرحمان مرضي346158محكمة اإلستئناف بالرباط1993-01-201522-01-01مليكة الشافعي726719

مديرية الموارد البشرية2004-11-201529-01-01حميد المارودي1375267المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد1991-05-201622-01-01جواد الخزراوي898370محكمة اإلستئناف بالرباط1995-12-201518-01-01هدى ذكر هللا758446

مديرية الموارد البشرية2004-11-201529-01-01السعيد بوفنار1375271محكمة اإلستئناف بطنجة1995-03-201507-01-01المصطفى استيتو78924محكمة اإلستئناف بالرباط2003-03-201410-01-01أسماء ودغيري1272534

مديرية الموارد البشرية1997-03-201504-01-01سعيدة الوادنوني1054905محكمة اإلستئناف بطنجة1993-08-201511-01-01حميد وخوية835762محكمة اإلستئناف بالرباط2002-07-201408-01-01يوسف الدراكلية1230604

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-01-01وفاء المسكي1272654محكمة اإلستئناف بطنجة1994-02-201407-01-01اكرام بنحساين846755محكمة اإلستئناف بالرباط1993-05-201611-01-01عبد الكريم امزكان726584

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-01-01خالد الشواوطة1272613محكمة اإلستئناف بطنجة2003-03-201410-01-01يمينة الخير1272585محكمة اإلستئناف بالرباط1994-06-201629-01-01سلوى بوشامة846656

مديرية الموارد البشرية2003-03-201410-01-01رضوان بشام1272612محكمة اإلستئناف بطنجة2004-06-201530-01-01محمد التراك1273248محكمة اإلستئناف بالرباط2005-06-201615-01-01هشام أشكيح1375338

مديرية الموارد البشرية2004-11-201529-01-01عمار فهير1375270محكمة اإلستئناف بطنجة2004-11-201529-01-01عماد التمسماني1375305محكمة اإلستئناف بالرباط2005-03-201608-01-01مليكة بلوط1375372

مديرية الموارد البشرية1997-02-201520-01-01خديجة سبأ1054870محكمة اإلستئناف بطنجة1992-02-201513-01-01ادريس بهليلي782519محكمة اإلستئناف بالرباط2005-03-201604-01-01أمال المنصوري اليحياوي1375368

مديرية الموارد البشرية2004-12-201411-01-01محمد عاكف1169423محكمة اإلستئناف بطنجة2000-06-201614-01-01الحسن بنطيب1169000محكمة اإلستئناف بالرباط2005-03-201607-01-01صباح بالحدي1375370
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مديرية الموارد البشرية1995-12-201613-01-01بوعبيد الحموشي1000968محكمة اإلستئناف بطنجة2001-12-201624-01-01الخليل البقالي القاسمي1230197المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط2000-04-201603-01-01نبيلة منسوم1143407

مديرية الموارد البشرية1997-03-201604-01-01محسن الحبابي1054902المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة2002-07-201308-01-01عبد العزيز ازوتني1272322المحكمة التجارية بالرباط1995-08-201502-01-01عادل فاخر86767

مديرية الموارد البشرية2000-08-201628-01-01محمد بغدود1169198المحكمة اإلبتدائية بطنجة1995-01-201531-01-01محمد الوهابي83962المحكمة التجارية بالرباط2004-11-201529-01-01عادل تهامي1375288

مديرية الموارد البشرية2005-06-201614-01-01عادل حفيضي1375352المحكمة اإلبتدائية بطنجة2003-03-201410-01-01إلهام الشرايبي1272656المحكمة التجارية بالرباط2003-03-201410-01-01جميلة دعموش1272592

مديرية الموارد البشرية1999-04-201626-01-01سناء عبدالي1142855المحكمة اإلبتدائية بطنجة2003-03-201410-01-01أمال نباه1272569المحكمة التجارية بالرباط2003-03-201410-01-01عبد القادر أمهارش1272594

مديرية الموارد البشرية2000-08-201623-01-01طارق خضراوي1169191المحكمة اإلبتدائية بطنجة1992-02-201621-01-01عبد الحي الشاوني778014المحكمة التجارية بالرباط2003-03-201410-01-01عزيز الجامي1272649

مديرية الموارد البشرية2000-09-201620-01-01محمد يونس1169278المحكمة اإلبتدائية بطنجة2005-06-201615-01-01فاطمة دياني1375347المحكمة التجارية بالرباط2004-06-201530-01-01مينة البسلمي1273251

مديرية الموارد البشرية2005-06-201614-01-01أمنة اليوبي1375346المحكمة اإلبتدائية بأصيلة2004-11-201529-01-01هشام عميمي1375303المحكمة التجارية بالرباط2003-03-201410-01-01عبد الهادي بوشتي1272653

مديرية الموارد البشرية1993-11-201615-01-01بشرى سوسي رياح744928المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير1994-06-201427-01-01فاطمة الغرباوي66588المحكمة التجارية بالرباط1995-01-201631-01-01عبد الرحمان اهوات81399

مديرية الشؤون المدنية1994-09-201412-01-01سميرة المسعودي66558المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2001-12-201624-01-01فخر الدين بنحدو1230189المحكمة التجارية بالرباط1999-04-201626-01-01حسنية الفرحي1142902

مديرية الشؤون المدنية1994-07-201406-01-01حسن الحسناوي847785المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2004-11-201529-01-01عبد هللا البدري1375308المحكمة اإلدارية بالرباط2000-07-201528-05-25نادية حيداس1272908

مديرية الشؤون المدنية2004-11-201529-01-01اسماء يعكوبي1375272المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2003-03-201410-01-01سمير اسباعي1272512المحكمة اإلبتدائية بسال1994-11-201530-01-01كريمة بلحاج71255

مديرية الشؤون المدنية2003-03-201410-01-01إكرام زياني1272596المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2003-03-201404-01-01عبد الغاني الطاهري1272495المحكمة اإلبتدائية بسال1993-12-201515-01-01عبد اللطيف المدنب744775

مديرية الشؤون المدنية2004-11-201529-01-01محمد احكوش1375316محكمة اإلستئناف بفاس1994-05-201411-01-01امال صقلي حسيني846452المحكمة اإلبتدائية بسال1996-09-201518-01-01حفيظة الصدقي1054707

مديرية الشؤون المدنية1989-05-201615-01-01خديجة عدلي279191محكمة اإلستئناف بفاس1994-04-201412-01-01محمد شرا مط844441المحكمة اإلبتدائية بسال2003-05-201414-01-01فريدة الغازي1229727

مديرية الشؤون المدنية1994-05-201616-01-01كريمة أكوح844624محكمة اإلستئناف بفاس2002-05-201428-04-01لحسن عشور1230546المحكمة اإلبتدائية بسال1994-08-201405-01-01فاضمة باحمد66593

مديرية الشؤون المدنية2002-09-201609-01-01حليمة لخميس1230653محكمة اإلستئناف بفاس2003-03-201410-01-01هند خايسيدي1272536المحكمة اإلبتدائية بسال1994-04-201611-01-01محمد أيت موليد65614

مديرية الشؤون المدنية2005-06-201614-01-01الحبيب العطشان1375339محكمة اإلستئناف بفاس2003-03-201410-01-01سعيد العيساوي1272545المحكمة اإلبتدائية بسال1996-07-201608-01-01عبد المجيد الزين1043186

مديرية الشؤون الجنائية والعفو1997-02-201624-01-01الهام والزين1054885محكمة اإلستئناف بفاس2003-03-201410-01-01عبد العزيز بكروي1272555المحكمة اإلبتدائية بسال2005-11-201621-01-01حليمة الحمشي1375667

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1994-08-201424-01-01رفيقة السباعي846684محكمة اإلستئناف بفاس2004-11-201529-01-01علي اللبان1375307المحكمة اإلبتدائية بسال2000-11-201624-01-01فاطمة اولحسن1169575

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1995-02-201606-01-01خالد مرو82115محكمة اإلستئناف بفاس2004-11-201529-01-01ادريس شكير1375326المحكمة اإلبتدائية بتمارة1993-08-201416-01-01بشرى بلباشا732938

6/8



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 االولى: االطار 

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1999-04-201626-01-01كريم بركوشي1142862محكمة اإلستئناف بفاس2003-03-201410-01-01محمد هشام روشدي1272607المحكمة اإلبتدائية بتمارة1994-04-201413-01-01ربيعة عرفي844826

مديرية التشريع2005-06-201614-01-01نادية االدريسي المرابطي1375353محكمة اإلستئناف بفاس1998-01-201520-01-01رشيد عمرا ت1055170المحكمة اإلبتدائية بتمارة2003-03-201410-01-01مينة الدهري1272516

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2004-11-201529-01-01لبنى بنعمران1375321محكمة اإلستئناف بفاس2004-07-201502-01-01محمد جميل1273255المحكمة اإلبتدائية بتمارة2003-03-201410-01-01جميلة بوهرو1272521

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2003-03-201410-01-01علي السهول1272595محكمة اإلستئناف بفاس2003-05-201412-01-01جمال بوعبيد1272679المحكمة اإلبتدائية بتمارة1994-05-201616-01-01عائشة اكجيم844602

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات2003-03-201410-01-01سميرة خديد1272646محكمة اإلستئناف بفاس2003-03-201410-01-01مصطفى سالمة1272565المحكمة اإلبتدائية بتمارة1994-05-201605-01-01نادية الجراري844822

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1991-10-201623-12-10نكاي محسن759453محكمة اإلستئناف بفاس2004-07-201502-01-01ادريس تورابي1273254المحكمة اإلبتدائية بالرباط1993-03-201531-01-01خيرة الزغاري726715

مجلس النواب2000-06-201614-01-01سعيد بعزيز1168996محكمة اإلستئناف بفاس2004-11-201529-01-01عالل حمداش1375319المحكمة اإلبتدائية بالرباط1996-07-201505-01-01علي مطيع1043257

قسم التتبع وتحليل الشكايات1995-01-201630-01-01سعاد بندورو82180محكمة اإلستئناف بفاس1992-03-201511-01-01خالد بنجلون782854المحكمة اإلبتدائية بالرباط1995-01-201630-01-01عبد الرحمان لفتوحي83803

المفتشية العامة2004-11-201429-11-29محمد أزرار1375287محكمة اإلستئناف بفاس2005-06-201620-01-01محمد ياسين1375281المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-01-201623-01-01عبد الرحمان بووردة774719

المفتشية العامة2004-12-201511-01-01جميلة أفتيس1169439محكمة اإلستئناف بفاس1999-04-201626-01-01يوسف بولعكيك1142907المحكمة اإلبتدائية بالرباط2005-03-201604-01-01حبيبة بن غالم1375373

المفتشية العامة1999-04-201626-01-01بديعة الكالف1142897محكمة اإلستئناف بفاس1999-04-201626-01-01ادريس الوكيلي1142908المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1993-05-201511-01-01سعيد الطاووسي732209

المعهد العالي للقضاء2003-01-201415-07-22خالد المختاري1272665محكمة اإلستئناف التجارية بفاس1995-12-201514-01-01عبد الرحيم بوسفحة1000110المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1992-03-201531-01-01عائشة بوتخريست777977

المعهد العالي للقضاء1994-05-201613-01-01زينب الرهوني844823محكمة اإلستئناف التجارية بفاس1994-06-201628-01-01محمد ابن عشور846752المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1996-02-201523-01-01محمد ازكاغ1002356

الكتابة العامة2003-03-201410-01-01سعيد األخضر1272600المحكمة التجارية بفاس1999-04-201626-01-01سعيد ابن سليمان1142863المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1994-09-201612-01-01العربـي الدومـي71227

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل1995-06-201426-01-01محمد لطفي82757المحكمة اإلدارية بفاس2004-11-201529-01-01الهام سراج اندلسي1375322المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1993-11-201619-01-01ربيعة اصاض744756

محكمة النقض1995-07-201505-01-01مصطفى العشاق86769المحكمة اإلدارية بفاس1993-08-201517-01-01جمال الدين الشمانتي الهواري835687المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1995-12-201627-01-01عبد الرحيم اولمعطي1001414

محكمة النقض1994-06-201430-01-01أحمد عزوز846767المحكمة اإلدارية بفاس1993-12-201608-01-01خديجة بوحيي744929محكمة اإلستئناف بالرشيدية2004-11-201529-01-01عبد الواحد عالوي1375312

محكمة النقض1993-11-201522-01-01فاطمة حبيب744770المحكمة اإلبتدائية بفاس1993-05-201504-01-01ملكة جبرا ن729540محكمة اإلستئناف بالرشيدية1991-05-201614-01-01عبد هللا عيسى898416

محكمة النقض1997-03-201504-01-01سميرة تلوى1054904المحكمة اإلبتدائية بفاس1992-03-201516-01-01ميمونة برطال782309محكمة اإلستئناف بالرشيدية1994-06-201627-01-01محمد الحقاوي846471

محكمة النقض1992-03-201523-01-01نعيمة هاشم786229المحكمة اإلبتدائية بفاس1994-07-201404-01-01مينة ادوازي846470المحكمة اإلبتدائية بميدلت1994-06-201403-01-01موالي اسماعيل أقاس846770

محكمة النقض2004-11-201529-01-01هدى عدلي1375295المحكمة اإلبتدائية بفاس2003-03-201410-01-01محسن برادة1272574المحكمة اإلبتدائية بميدلت1994-02-201623-01-01خديجة ملياني837353
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محكمة النقض1997-04-201511-01-01خالد زعيراط1054888المحكمة اإلبتدائية بفاس2004-06-201429-06-29فاطمة القط1273257المحكمة اإلبتدائية بميدلت2001-11-201616-01-01عبد العالي حوماني1230041

محكمة النقض1994-07-201604-01-01احمد المتقي846661المحكمة اإلبتدائية بفاس2004-06-201425-06-25عياد حومالك1273253المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2003-03-201410-01-01عبد الغاني احميداني1272578

محكمة النقض1999-04-201626-01-01ليلى غفور1142896المحكمة اإلبتدائية بفاس2004-11-201529-01-01امال بوقديدة1375324المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1994-07-201407-01-01موالي هاشم صوصي علوي846460

محكمة النقض2000-04-201604-01-01وفاء حبيبي1168973المحكمة اإلبتدائية بفاس2004-11-201529-01-01خديجة حدوي1375331المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1993-01-201621-01-01سعاد أطون720682

محكمة النقض1994-07-201605-01-01سعيد بندعيجو846455المحكمة اإلبتدائية بفاس2004-11-201529-01-01احمد يعقوبي رشيدي1375311المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1993-08-201609-01-01عبد العزيز فاضل988844

المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2004-07-201606-01-01محمد باديس1273256
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