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المحكمة اإلبتدائية بتطوان1990-03-201123-01-01المصطفى الصابر372260المحكمة التجارية بالرباط1994-05-201219-12-31محمد عا شور846468المحكمة اإلبتدائية باليوسفية1991-08-201001-12-30خديجة عبد المنعم759971

المحكمة اإلبتدائية بتطوان1991-03-201207-12-31عبد الواحد المرا بط758705المحكمة اإلبتدائية بسال1994-03-201007-12-30المختا ر معطلة837331محكمة اإلستئناف بأكادير1989-02-201121-12-30سميــرة أمـــراي346258

المحكمة اإلبتدائية ببرشيد1992-03-201223-12-31عبد الرزاق جالل788943المحكمة اإلبتدائية بسال1996-09-201030-12-30عائشة السمال لي1054814المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1988-09-201101-12-30لطيفـة العرفا وي336355

المحكمة اإلبتدائية بإبن أحمد1983-12-201105-12-30زهرة خطاب869194المحكمة اإلبتدائية بسال1991-12-201003-12-30عا ئشة الفا طو مي773031المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1989-02-201121-12-30مـريـم تكوشت346123

محكمة اإلستئناف بطنجة1993-01-201128-12-30لال فا طمة الز هر ا ء طا هر ي713996المحكمة اإلبتدائية بسال1991-10-201021-12-30عبد العزيز الفحيل777824المحكمة اإلبتدائية بأكادير1983-02-201128-12-30فاطمـة موانـي868556

محكمة اإلستئناف بفاس1989-02-201121-12-30رشيدة غواني346125المحكمة اإلبتدائية بسال1987-12-201201-12-31حفيظة جمال327614المحكمة اإلبتدائية بأكادير1993-02-201102-12-30فا طمة االسوي716990

محكمة اإلستئناف بفاس1996-07-201112-12-30منصف بوخريص الكا ملي الفيال لي1054735المحكمة اإلبتدائية بتمارة1987-11-201130-12-30امال سعيدي323901المحكمة اإلبتدائية بأكادير1994-07-201211-12-31مبا ركة جطا ن66484

محكمة اإلستئناف بفاس1986-09-200929-12-30سعا د كالصي298880المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-09-201126-12-30سعا د الخفيف66200المحكمة اإلبتدائية بأكادير1993-01-201218-12-31نور الدين ننفالس720676

محكمة اإلستئناف بفاس1998-04-201217-12-31فوزي جمباري1142678المحكمة اإلبتدائية بالرباط1980-04-201107-12-30رشيدة المستشرق966031المحكمة اإلبتدائية بالجديدة1983-02-201225-12-31مارية العاجي855423

المحكمة التجارية بفاس1986-09-201123-12-30المختا ر راي295724المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-05-201212-12-31سعيد بو ز كري844420محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1994-02-201115-12-30نعيمة فو اسي837515

المحكمة التجارية بفاس1998-09-201204-12-31حكيمة عراقي حسيني1142670المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-01-201231-12-31هنا ء د ينية835742محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1994-07-201231-12-31تو رية لعشير778078

محكمة اإلستئناف بمراكش1983-03-201204-12-31جالل شكري225271المحكمة اإلبتدائية بالرباط1997-11-201220-12-31سيدي انا س الد بي1055264المحكمة التجارية بالدارالبيضاء1998-04-201101-12-30بهيجة شاكو1055363

محكمة اإلستئناف بمراكش1982-08-201231-12-31محمد يقين183591المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1980-03-201219-12-31نعيمة حسبي961978المحكمة اإلبتدائية بالمحمدية1986-09-201222-12-31بشرى لسان الحق298994
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المحكمة التجارية بمراكش1997-11-201125-12-30ثر يا بنو نة1055271المحكمة اإلبتدائية بميدلت1992-09-201001-12-30ابراهيم بدوز789284المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1989-02-201124-12-30نعيمة اختياري346154

المحكمة اإلبتدائية بقلعة السراغنة1991-07-201219-12-31عبد الرحيم الز ين760308المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-07-201004-12-30محمد ليما مي773018المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1983-12-201105-12-30حبيبة غالم872920

محكمة اإلستئناف بمكناس1981-11-201102-12-30ادريسية نقا ش856437المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-05-201006-12-30فا طمة زين العا بدين899739المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1994-08-201101-12-30الميلودي غاني1230304

محكمة اإلستئناف بمكناس1994-10-200923-11-16فا طمة الفال حي388455المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1991-10-201201-12-31ســيـدي مـحـمـد لـكـحـل773376المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1995-04-201107-12-30عبد الرحمان ندير1272637

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1991-03-201127-12-30سيدي محمد الغا لي397208المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1995-08-201201-12-31ام الفضلي ماء العينين1375253المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1987-11-201130-12-30مليكة زرواط324022

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1991-01-201012-05-06عقة موسا وي112039المحكمة اإلبتدائية بالعيون2012-10-201231-10-31ابراهيم النومري1609551المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1996-07-201110-12-30فتيحة االدهم1054796

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1986-09-201223-12-31نعيمة قندوسي298862المحكمة اإلبتدائية بالسمارة1999-04-200914-12-30محمد ماء العينين1142921المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1994-03-201222-12-31سميرة عما ر782524

المحكمة اإلبتدائية بأزرو1990-12-201105-12-30موالي المهدي بريول390495المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2012-10-201209-10-09مليويحة حما1609545المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1999-08-201227-12-31أحمد منياوي1143059

المحكمة اإلبتدائية بأزرو1991-10-200901-12-30حليمة بو دين773033محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1995-04-201124-12-30نا د ية الزر يو لي81377المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1985-03-201118-12-30المصطفى زيدوني265474

محكمة اإلستئناف بوجدة1983-11-201230-12-31رشيدة يعكوب869186محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1994-04-201019-12-30مصطفى السو ني837692محكمة اإلستئناف بالرباط1994-10-201119-12-30يو نس تحونة713841

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-01-201120-12-30نعيمة العمرا ني778004المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1982-08-201228-12-31علي اتراري189593محكمة اإلستئناف بالرباط1992-01-201007-12-30فضيلة لمريني777988

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت1989-02-201227-12-31كريمة هبالج346217محكمة اإلستئناف ببني مالل1993-02-201212-12-31السعدية جما لي731874محكمة اإلستئناف بالرباط1983-02-201224-12-31رقية رتبي868713

مديرية الموارد البشرية1986-10-201102-12-30نور الدين محسن295713المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة1989-12-201102-01-01مصطفى فتحا370325محكمة اإلستئناف بالرباط1992-01-201214-12-31الجيال لي الهدايد774891

مديرية الموارد البشرية2012-11-201205-11-05امباركة اعلينا الراضي1609546المحكمة اإلبتدائية ببني مالل1993-02-201112-12-30سعا د با مي724309محكمة اإلستئناف بالرباط1996-12-201202-12-31محمدالطاهر الشرقاوي1054838

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1985-12-201018-12-30عبد االله الرغاي724568المحكمة اإلبتدائية بأزيالل1993-01-201204-12-31فا يز ة الداودي714552المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1982-08-201124-01-01جياللي بودو189220

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1990-11-201214-12-31عبد الرحيم الجندلي390429محكمة اإلستئناف بتازة1987-11-201030-12-30فتيحة وداد324023المحكمة التجارية بالرباط1998-02-201102-12-30عال ء بنا ني1055324

محكمة النقض1997-11-201124-12-30نجا ة مروان1055281المحكمة اإلبتدائية بتازة1989-02-201227-12-31تريا لشقر346218المحكمة التجارية بالرباط1998-08-201128-12-30أ سما ء الكحال وي1055398

محكمة النقض1987-09-201101-12-30مصطفى ايوبي71631المحكمة اإلبتدائية بتازة1987-12-201201-12-31ثورية سريج318698المحكمة التجارية بالرباط1997-11-201124-12-30ر شيد ة العكا ري1055304
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