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المحكمة اإلبتدائية بوادي زم2003-07-201228-12-31أحمد مرتبط1273033المحكمة اإلدارية بالرباط2003-07-201224-12-31رشيدة بوفلجة1273110محكمة اإلستئناف بأكادير1993-08-201016-12-30عبد هللا السا عدي744921

محكمة اإلستئناف بسطات2003-07-201224-12-31سعيد واعظ1273072المحكمة اإلبتدائية بالخميسات2003-07-201125-12-30فاطمة عمراوي1273037محكمة اإلستئناف بأكادير2001-08-201106-12-30مرضية ايت غوطيس1229874

المديرية الفرعية اإلقليمية بسطات2001-05-201207-12-31هدى وانزة1169668محكمة اإلستئناف بالرشيدية2003-07-201224-12-31ارقية اوكنير1273114محكمة اإلستئناف بأكادير2003-07-201124-12-30نجاة أزنكض1273007

المحكمة اإلبتدائية بسطات2001-01-201118-12-30فيصل موالدي1169544محكمة اإلستئناف بالرشيدية2001-05-201211-12-31وفاء بواكري1169745محكمة اإلستئناف بأكادير2001-01-201119-12-30آمنة جنة1169512

المحكمة اإلبتدائية بسطات1999-01-201227-12-31لطيفة زكرياء1142783محكمة اإلستئناف بالرشيدية2001-01-201215-12-31سيدي محمد لميني1169528المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2003-08-201105-12-30عبد الرحيم ظروف1272996

المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1987-12-201103-12-30زهور رياض323974محكمة اإلستئناف بالرشيدية1991-02-201226-12-31فا طمة الحو تي397046المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2002-05-200920-12-30عبد العزيز محسن1230582

المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد2001-05-201110-12-30سناء مكاني1169669المحكمة اإلبتدائية بميدلت1992-09-200929-12-30خديجة منيع713685المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2003-08-201107-12-30احمد شكري1272988

محكمة اإلستئناف بطنجة2001-05-201110-12-30زينب أمنشار1169713المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية2001-05-201211-12-31سيد موح العمراوي1169742المحكمة التجارية بأكادير1992-03-201109-12-30محمد أيت العربي789045

المحكمة اإلبتدائية بطنجة2001-05-201114-12-30نور الهدى حجاج1169714محكمة اإلستئناف بالعيون2005-02-201221-12-31مريم الصبار1375578المحكمة التجارية بأكادير2001-01-201119-12-30عبدالمجيد أزنير1169508

المحكمة اإلبتدائية بالعرائش2000-06-201021-12-30منير الزيتوني1169049المحكمة اإلبتدائية بالعيون2001-05-201114-12-30نعيمة معزوز1169751المحكمة اإلبتدائية بأكادير2005-02-201221-12-31اسماء بووخرس1375579

المحكمة التجارية بفاس2001-05-201111-12-30هشام ايت قاضي1169632المحكمة اإلبتدائية بالعيون1988-07-201210-12-31فاتحة المعمري316789محكمة اإلستئناف بالجديدة2001-01-201118-12-30فيصل مخلص1169525

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2003-12-200922-12-30خالد لعفو1273228المحكمة اإلبتدائية بالعيون2006-09-201221-12-31شريف حسيني1375932المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور1990-11-201109-12-30محمد جوال394706

محكمة اإلستئناف اإلدارية بمراكش2001-01-201218-12-31عمر خنخام1169553محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1990-08-201123-12-30كريمة الوافي1129825المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1980-10-201101-12-30فاطنة مريد966076

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2003-07-201224-12-31أسماء وديد1273094محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2001-05-201108-12-30الخليفية حرر1169640محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1987-12-201101-12-30نعيمة لحطاط318695
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محرر قضائي من الدرجة الثانية: االطار 

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2001-05-201210-12-31نزهة باحدو1169739محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2001-05-201214-12-31السعيد كيدي1169635محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2003-07-201025-12-30أحالم الشيخ1273075

محكمة اإلستئناف بمكناس2001-05-201211-12-31جميلة اللحياني1169746محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2003-07-201229-12-31محمد ايعيش1273051المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1995-12-201012-12-30بشرى الخنوسي1000842

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2003-07-201024-12-30فاطمة الزهراء كيفاني1273102محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2003-08-201204-12-31سميرة بنقطيب1273048المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1981-10-201119-12-30محمد مريكب183633

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-07-201124-12-30عز الدين زكاي1273106المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة2001-05-201107-12-30خديجة غرارة1169639المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2001-01-201118-12-30نور الدين ادرامة1169473

محكمة اإلستئناف بوجدة2003-07-201231-01-07زكرياء جوطي1273108المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2003-07-201123-12-30كريم أوغالم1273049المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2000-07-201121-12-30كوثر البكيري1169135

محكمة اإلستئناف بورزازات1994-09-201208-12-31اسماعيل بوعنك70982المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2003-07-201125-12-30احسان مماني1273052المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2001-01-201118-12-30محمد هومامي1169479

محكمة اإلستئناف بورزازات2001-01-201226-12-31علي طاموا1169530المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2001-05-201110-12-30مونية المعيزي1169634المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2001-05-201207-12-31زهرة إدلمو1169602

مديرية الموارد البشرية1994-08-201001-12-30سناء العمري71276المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2001-01-201218-12-31سعيد بريكي1169485المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2001-05-201215-12-31عبداالله كمال االدريسي1169611

مديرية الموارد البشرية1991-02-201105-12-30ياسين عزمي394281المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2001-05-201207-12-31الزهرة قنان1169663المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2001-05-201111-12-30أسماء مويدي1169619

مديرية الموارد البشرية1990-05-201108-12-30نعيمة العتاق896871محكمة اإلستئناف بتطوان1987-11-201230-12-31حنان حلحول318694المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2003-07-201128-12-30ابراهيم افروخ1272939

مديرية الموارد البشرية1992-06-201008-12-30سعاد الضبايب711539محكمة اإلستئناف بتطوان2001-05-201207-12-31مينة وهيبي1169608المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2001-05-201207-12-31بوشرى عبيدي1169615

مديرية الموارد البشرية1981-11-201226-12-31فتيحة النجدي856444محكمة اإلستئناف بتطوان2001-05-201209-12-31وسيمة اعراب1169705المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2001-05-201208-12-31جميلة الحلواني1169617

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث2001-05-201109-12-30مينة بنعبد هللا1169598المديرية الفرعية اإلقليمية بتطوان2001-05-201122-12-30عبد النافع اجحا1169708المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2001-01-201218-12-31عبد هللا اركيو1169475

المفتشية العامة1985-09-201209-12-31السعدية الريحاني875789المحكمة اإلبتدائية بتطوان2001-05-201210-12-31هدى بنحساين1169703محكمة اإلستئناف بالرباط2000-03-201108-12-30السعدية بلحيمس1168923

المعهد العالي للقضاء1995-07-201217-12-31لالمريم الحسني دغيمر1272633المحكمة اإلبتدائية بتطوان2005-02-201221-12-31رمزي امزيرين1375520محكمة اإلستئناف بالرباط1994-05-201213-12-31موراد بسيباس837699

محكمة النقض1996-11-201111-12-30مينة بن عزي1054813المحكمة اإلبتدائية بتطوان2001-05-201209-12-31سعيدة المشوار1169709محكمة اإلستئناف بالرباط1985-09-201209-12-31فوزية فريد875781

محكمة النقض1997-06-201116-12-30نجاة ماركان1054995المحكمة اإلبتدائية بتطوان2001-05-201210-12-31حليمة بلعابد1169707محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2001-01-201122-12-30عصام أقرماش1169470

محكمة النقض1995-12-201212-12-31حبيبة اجغيدر1001288محكمة اإلستئناف بخريبكة2005-02-201128-12-30سعاد اخلف1375442المحكمة التجارية بالرباط1997-11-201221-12-31نجال ء الصبا حي1055305
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