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محكمة اإلستئناف بفاس1986-05-201105-12-30شكيبة السبا عي284196المحكمة اإلبتدائية بسال1985-10-201202-12-31زهير اسحيبو284099محكمة اإلستئناف بآسفي2011-01-201126-01-26عصام الغماز1555514

محكمة اإلستئناف بفاس2003-07-201025-12-30االدريسية المغير1272826المحكمة اإلبتدائية بسال1991-04-201230-05-10محمد وهب التونسي397147محكمة اإلستئناف بآسفي2011-12-201112-12-12خديجة كرام1609501

محكمة اإلستئناف بفاس1987-12-201101-12-30فاطمة دكادك324082المحكمة اإلبتدائية بتمارة1996-09-201212-12-31مها بر كا ش1054766المحكمة اإلبتدائية بآسفي2005-02-201121-12-30رضوان طرق1375416

محكمة اإلستئناف التجارية بفاس2002-09-201009-12-30كريمة حجازي1272280المحكمة اإلبتدائية بالرباط2011-12-201112-12-12زاينب المسياح1609371المحكمة اإلبتدائية بآسفي2011-01-201112-01-12سمية فخري1555586

المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس2005-02-201121-12-30فريد سفيان1375616المحكمة اإلبتدائية بالرباط2009-02-200916-02-16سعاد لطفي1514398المحكمة اإلبتدائية باليوسفية2009-02-200920-02-20عبد الهادي بومكاحل1553253

المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2002-09-201105-12-30يونس الرامي1272307المحكمة اإلبتدائية بالرباط2009-03-200902-03-02مريم بنسالمة1514484محكمة اإلستئناف بأكادير2009-02-200917-02-17السعدية جناني1553310

المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2011-12-201112-12-12نادية بوزيان1609523محكمة اإلستئناف بالرشيدية2001-01-201122-12-30مصطفى باهوش1169531محكمة اإلستئناف بأكادير1992-03-201205-12-31فاطمة اكدمي789044

المحكمة اإلبتدائية بفاس1995-02-201101-12-30سمية السعيدي81392المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية2005-02-201121-12-30حسناء باشا1375615محكمة اإلستئناف بأكادير1991-10-201201-12-31يو نس الصما تي771478

المحكمة اإلبتدائية بفاس2011-12-201112-12-12هدى بنيحيى1609489المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1992-03-201109-12-30رقية الرحموني786350المديرية الفرعية اإلقليمية بأكادير2003-08-201201-12-31لحبيب ايت عبد هللا1272883

المحكمة اإلبتدائية بفاس2003-07-201128-12-30هدى دقون1272823محكمة اإلستئناف بالعيون2002-10-200909-12-30رجاء اليزيدي1272340المحكمة التجارية بأكادير2011-12-201112-12-12خالد لخضر1609259

المحكمة اإلبتدائية بفاس2005-02-201121-12-30نجاة احميموش1375514محكمة اإلستئناف بالعيون2006-09-201222-12-31ليلى بلمكي1375935المحكمة التجارية بأكادير2002-09-201209-12-31وفاء سماللي1230683

المحكمة اإلبتدائية بفاس1992-03-201204-12-31مليكة الهرا بي786437المديرية الفرعية اإلقليمية بالعيون1988-07-201110-12-30الحبيب السـا ه331823المحكمة اإلبتدائية بتزنيت1980-02-201201-12-31ابراهيـم بوعكـا ف124486

المحكمة اإلبتدائية بفاس2002-09-201205-12-31لطيفة العمري1272281المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1979-11-201223-01-01شيخان الدواه142801المحكمة اإلبتدائية بتزنيت1990-01-201231-12-31حســن قا سمـي371076

المحكمة اإلبتدائية بتاونات2011-12-201112-12-12عادل بجو1609395المحكمة اإلبتدائية بالعيون2002-05-201022-12-30حجب عبد ربه1230517المحكمة اإلبتدائية بتارودانت2003-07-200924-12-30عالل بيشو1272958

محرر قضائي من الدرجة الثالثة: االطار 
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محكمة اإلستئناف بمراكش2011-01-201112-01-12بهيجة الغزالي1555574المحكمة اإلبتدائية بالعيون2006-09-201225-12-31كلثوم بوركب1375929المحكمة اإلبتدائية بأكادير2001-01-201218-12-31حسن بركا1169511

محكمة اإلستئناف بمراكش1992-03-201204-12-31عبد اللطيف راجي االله708474المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2011-01-201117-01-17علي بوداني1555591المحكمة اإلبتدائية بأكادير2001-05-201214-12-31سعاد كردوشي1169758

محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش2011-12-201112-12-12اكرام اكريم1609297محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2001-01-201018-12-30رشيد لحمر1169483المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2011-12-201112-12-12خالد الشيب1609384

المحكمة التجارية بمراكش2011-12-201112-12-12يوسف الصوفي1609338محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2011-01-201113-01-13محمد الشيخ1555608المحكمة اإلبتدائية بإنزكان1994-09-201201-12-31ضا وي رضوان70981

المحكمة اإلدارية بمراكش2011-12-201112-12-12محمد امين الخويل1609392محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1995-08-201125-12-30ادريس طريق1002520محكمة اإلستئناف بالجديدة1992-03-201104-12-30لطيفة ريماوي786424

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1994-09-201105-12-30الراشيد العزري70951محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2009-02-200916-02-16ماجدة باحدة1514415محكمة اإلستئناف بالجديدة1992-06-201105-12-30عبد المجيد بنجاوي708040

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1994-09-201101-12-30سومية زكين71507محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1999-01-201227-12-31مينة الحافظي1142741محكمة اإلستئناف بالجديدة2009-02-200924-02-24نعيمة موكلي1553250

المحكمة اإلبتدائية بمراكش2009-02-200918-02-18نعيمة أشبوق1553295محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2003-08-201204-12-31فاطمة دريويش1272907محكمة اإلستئناف بالجديدة2011-01-201112-01-12أسماء خشابي1555584

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة2011-12-201112-12-12عادل فوزي1609255المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم2003-07-201225-12-31ضحى قديري1272902محكمة اإلستئناف بالجديدة2003-07-201223-12-31أحمد سهلي1272928

محكمة اإلستئناف بمكناس2003-07-201028-12-30مليكة ماكاني1272825المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2002-09-201103-12-30فهرية معداني1230670المحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور2011-12-201112-12-12بوشرى كاميل1609437

محكمة اإلستئناف بمكناس2001-01-201019-12-30هشام الصوابري1169516المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2011-12-201112-12-12عبد االاله القطبة1609527المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1990-01-201125-12-30نعيمة مسطني370674

محكمة اإلستئناف بمكناس2009-02-200916-02-16حنان زهيري1514459المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2011-12-201112-12-12ناهد رياض الصلح1609460المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2003-07-201129-12-30يونس حنفي1272931

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس2005-02-201121-12-30محمد لمراوي1375504المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1995-02-201214-12-31عبد العزيز بوعمر76117المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2005-02-201121-12-30بثينة حر1375488

المحكمة اإلدارية بمكناس2001-12-201024-12-30المهدي تواتي1230154المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2005-03-201204-12-31سعيد العلوشي1375569المحكمة اإلبتدائية بالجديدة2011-12-201112-12-12سناء الشاطبي1609505

المحكمة اإلبتدائية بمكناس2002-09-201105-12-30ليلى الحضري1272289المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة2002-09-201204-12-31صباح ديواني1230667المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2011-12-201112-12-12بشرى أشخلف1609514

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1984-02-201201-12-31عبد االله قنديل247194محكمة اإلستئناف بالناظور2005-02-201121-12-30حبيبة الفهمي1375468محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2001-10-201129-12-30مليكة جدوب1230003

محكمة اإلستئناف بوجدة1983-04-201225-01-01نجات جعفر868731محكمة اإلستئناف ببني مالل2009-02-200917-02-17ليلى حماد1553262محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2002-05-201120-12-30خديجة كسو1230479

المديرية الفرعية اإلقليمية بوجدة2011-12-201112-12-12محمد الفرح1609267محكمة اإلستئناف ببني مالل2003-07-201128-12-30السعدية الفاطمي1272833محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2002-09-201104-12-30نوال زاغي1230650
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المحكمة اإلدارية بوجدة2011-12-201112-12-12فريد ابن الجياللي1609326محكمة اإلستئناف ببني مالل2011-01-201112-01-12سناء نقرة1555598محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2003-07-201125-12-30خالد الشاوي1272943

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة2011-12-201112-12-12المهدي أفقير1609332محكمة اإلستئناف ببني مالل2003-07-201125-12-30نادية بنعيسى1272927محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء1998-04-201101-12-30محمد اسالمة1055361

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1987-12-201103-12-30يمينة بنجو326380محكمة اإلستئناف ببني مالل2005-02-201221-12-31حورية ساع الحق1375456محكمة اإلستئناف التجارية بالدارالبيضاء2011-01-201117-01-17يوسف حراج1555559

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-12-201112-12-12محمد لمو1609354المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة2002-02-201106-12-30نبيل أولعوش1230224المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1990-01-201129-12-30عبد اإلله عنيبة371102

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2009-02-200918-02-18فوزية شامي1553294المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة2005-02-201221-12-31حبيبة عمراوي1375589المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية2009-02-200916-02-16نوال البهجة1514419

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2005-02-201121-12-30كمال بوشتي1375460المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2004-07-201129-12-30عبد المجيد الهادي1272834المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1987-12-201101-12-30فاطمة الكواش318700

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2011-01-201114-01-14ابراهيم الس1555615المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2003-07-201128-12-30المهدي غوفيري1272844المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1999-02-201108-12-30السعدية بوهو1142732

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2005-02-201221-12-31بوشرة عيادي1375458المحكمة اإلبتدائية ببني مالل2002-05-201217-12-31محمد امزيل1230501المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1994-08-201231-12-31محمد تبالي70940

المحكمة اإلبتدائية ببركان2005-02-201221-12-31أمنة بيضان1375408المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2005-02-201121-12-30عبد الكريم ايت الطالب1375451المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1987-12-201201-01-01فتيحة لزرق318693

محكمة اإلستئناف بورزازات1994-09-201206-12-31الدباح خديجة70945المحكمة اإلبتدائية بأزيالل2005-02-201121-12-30بوشرة صبري1375454المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2002-09-201104-12-30زبيدة حضير1230635

مديرية الميزانية والمراقبة2002-10-201201-12-31هشام اكورام80650المحكمة اإلبتدائية بالفقيه بنصالح2005-02-201221-12-31عمر اشهيبة1375447المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2000-10-201006-10-07عز الدين فاكي1169352

مديرية الموارد البشرية2011-12-201112-12-12عبد المطلب لكبيدي1609468محكمة اإلستئناف بتازة1992-01-201127-12-30فتيحة بنكنوش782578المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2002-09-201104-12-30حنان معاش1230631

مديرية الموارد البشرية2011-12-201112-12-12عبد الصمد حيسو1609406محكمة اإلستئناف بتازة2003-07-201231-12-31نوال البرقي1272853المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2011-12-201112-12-12محمد امين لحبابي1554626

مديرية الشؤون المدنية1995-06-201116-12-30رجاء بلحاج1054752محكمة اإلستئناف بتطوان1992-03-201109-12-30نبيلة بنجبلي789025المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1983-04-201222-01-01عائشة سفير855431

مديرية الشؤون المدنية2002-09-201205-12-31رشيدة بن احمادى1230657المحكمة اإلبتدائية بشفشاون2011-12-201112-12-12رشيد اخليفي1609367محكمة اإلستئناف بالرباط2011-12-201112-12-12سعيد النضامة1609413

مديرية الشؤون الجنائية والعفو1990-10-201117-12-30حفيظة بنطالب381278المحكمة اإلبتدائية بتطوان1992-03-201105-12-30خديجة الرفاس786422محكمة اإلستئناف بالرباط2005-02-201121-12-30سميرة الرودي1375539

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2010-02-201016-02-16عائشة اكنو1514449المحكمة اإلبتدائية بتطوان2011-12-201112-12-12يونس الكورري1609521محكمة اإلستئناف بالرباط2011-12-201112-12-12ابراهيم الصغيور1609507

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1996-10-201216-12-31محمد بوسليم1054743محكمة اإلستئناف بخريبكة2011-12-201112-12-12فدوى العرابي1609440محكمة اإلستئناف بالرباط2003-07-201025-12-30خديجة الخطاب1272870

المعهد العالي للقضاء1991-04-201212-12-31زهرة ريا ض397053محكمة اإلستئناف بخريبكة2009-02-200918-02-18زينب الوادي1553267محكمة اإلستئناف بالرباط2009-02-200917-02-17لوبنى والسبع1553296
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الديوان1977-07-201207-12-31زهور اوليدي941799المحكمة اإلبتدائية بوادي زم1999-01-201125-12-30بشرى فائق1142713محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط2000-09-201021-12-30لطيفة البهالي1169329

محكمة النقض1995-03-201115-12-01طارق الطهري77224المحكمة اإلبتدائية بوادي زم2003-07-201124-12-30فاطمة الحجكر1272863المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1992-03-201104-12-30مصطفى الزهراوي786338

محكمة النقض1991-08-201115-12-30ر شيد الزهري760469المحكمة اإلبتدائية بوادي زم2011-12-201112-12-12زينب العمراني1609336المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1982-06-201203-12-31محمد منصوري189296

محكمة النقض1995-12-201113-01-01فائزة بازوال1002301المحكمة اإلبتدائية بسطات2003-07-201123-12-30حسان بهاج1272921المحكمة التجارية بالرباط1998-04-201127-12-30خالد بنحمزة1055349

محكمة النقض2002-09-201105-12-30جهان الورداني1230652محكمة اإلستئناف بطنجة2002-09-201003-12-30نعيمة سيف الدين1272278المحكمة اإلدارية بالرباط2011-12-201112-12-12امين العيبود1609474

محكمة النقض1981-11-201130-01-01امينة بوطازومت856454المركز الجهوي للحفظ بطنجة2011-01-201113-12-01كمال محسين1555334المحكمة اإلدارية بالرباط1995-02-201227-12-31فضيلة كوالن75939

محكمة النقض1992-06-201102-12-30موالي عمر االدريسي708327المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة2011-12-201112-12-12محمد بن يشرق1609252المحكمة اإلبتدائية بسال2009-02-200916-02-16عائشة المسعودي1514463

محكمة النقض1990-01-201229-12-31عبدالرحيم غربال372238المديرية الفرعية اإلقليمية بطنجة2011-02-201118-02-18رشيدة اعويسات1514408المحكمة اإلبتدائية بسال2011-12-201112-12-12جيهان كود1609462

محكمة النقض1990-01-201229-12-31منير العفاط896546المحكمة اإلبتدائية بطنجة2011-12-201112-12-12عادل النابولسي1609287المحكمة اإلبتدائية بسال2011-12-201112-12-12سعد الملياني1609248
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