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المحكمة اإلبتدائية بطنجة1996-07-201008-01-01عبدالرحيم ايت اشو1054630المحكمة اإلبتدائية بالرباط1993-01-201020-01-01العياشي الحاميدي724772محكمة اإلستئناف بآسفي2001-09-201024-01-01إبراهيم العبدي1229856

المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير1992-02-200918-01-01نجاة شاكي782827المحكمة اإلبتدائية بالرباط1991-09-201020-01-01محمد بوح760630المحكمة اإلبتدائية بآسفي1995-08-201025-01-01جميلة جمعي96665

المحكمة اإلبتدائية بالقصر الكبير2001-06-201018-01-01مصطفى الشاري1229787المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-05-200925-01-01عائشة بدر1273262المحكمة اإلبتدائية بآسفي1992-09-201005-03-01عبد اللطيف اهبيلو223312

محكمة اإلستئناف بفاس1991-04-201029-01-01ادريس البقالي397888المحكمة اإلبتدائية بالرباط1992-01-201030-01-01بشرى ودغيري786262المحكمة اإلبتدائية بالصويرة1994-06-200924-01-01عبد العزيز شوير71372

محكمة اإلستئناف بفاس2000-07-201005-01-01هشام بوطيبي1169031المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-04-201011-01-01عبد العاطي السرحاني844418المحكمة اإلبتدائية بالصويرة2001-09-201011-01-01محمد الفاتحي1229905

محكمة اإلستئناف بفاس1993-02-201024-01-01نعيمة جديه726589المحكمة اإلبتدائية بالرباط2001-06-201018-01-01هشام بري1229751محكمة اإلستئناف بأكادير2000-03-201001-01-01ابراهيم اوبجا1143323

المديرية الفرعية اإلقليمية بفاس2001-06-201019-01-01خليد الكندري1229759المحكمة اإلبتدائية بالرباط1987-08-200911-11-02عادل فرج65997محكمة اإلستئناف بأكادير2000-07-201031-01-01موسى باز1169125

المحكمة اإلدارية بفاس1994-03-201001-01-01نعيمة طريطقي837507المحكمة اإلبتدائية بالرباط1991-05-200921-01-01حنان قنديل898406المحكمة اإلبتدائية بتزنيت2000-08-201022-01-01لحسن خنيبيال1169316

المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2001-06-201018-01-01امحمد إدالن1229762المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-11-200929-01-01وفاء الناصري71400المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1991-01-201009-01-01عمـر ننفـالس758510

المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور1992-02-200919-01-01ادريس ازنو782806المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1995-01-201002-01-01حميد البرنوسي83985المحكمة اإلبتدائية بتارودانت1994-05-200912-01-01رشيـد الحمزاوي844458

المحكمة اإلبتدائية لبولمان بميسور2001-06-201025-01-01لحسن اعبابوش1229763المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1991-02-201006-01-01الجياللي خالف396319المحكمة اإلبتدائية ببيوكرى2003-06-201225-01-08عبد العزيز بوفتح1229809

المحكمة اإلبتدائية بفاس1994-06-200923-01-01عزيز الحمودي65713المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1991-02-201007-01-01عبد الكريم قيال397069المحكمة اإلبتدائية بأكادير1996-07-201010-01-01ابراهيم أناصر1054778

المحكمة اإلبتدائية بفاس1994-06-200927-01-01مينة سنوسي عموري75886المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1991-04-200925-01-01احسين حسني397045المحكمة اإلبتدائية بأكادير1992-02-201024-01-01سعاد فقهي782892

المحكمة اإلبتدائية بفاس1992-01-201020-01-01محمد محيب786442المحكمة اإلبتدائية بالخميسات1993-02-201005-01-01الجياللي الشركي724825المحكمة اإلبتدائية بأكادير1992-07-200923-01-01حسن تواللي789278

المحكمة اإلبتدائية بفاس1996-07-201022-01-01فتيحة ودغيري1054673محكمة اإلستئناف بالرشيدية1995-08-201015-01-01خديجة اكريعي98737المحكمة اإلبتدائية بأكادير2001-06-200921-01-01رشيد بوغابة1229791
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المحكمة اإلبتدائية بفاس1993-10-201004-01-01شهيدة المنصوري732893محكمة اإلستئناف بالرشيدية1991-02-201025-01-01يطو بن يدير397073المحكمة اإلبتدائية بإنزكان1996-11-201021-01-01الحسن سوسي1054878

المحكمة اإلبتدائية بفاس2001-10-201018-01-01رحال بولهتوف1229896المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية1991-05-201027-01-01شريف الزاوي399343المحكمة اإلبتدائية بإنزكان2000-07-201024-01-01ابراهيم اساك1169123

المحكمة اإلبتدائية بفاس2000-04-201013-01-01نور الدين الداودي1143359المديرية الفرعية اإلقليمية بالرشيدية1998-09-201007-01-01علي أقاش1142683محكمة اإلستئناف بالجديدة2000-06-201021-01-01محمد زهنان1168975

المحكمة اإلبتدائية بفاس2001-06-201026-01-01عمر بوزيد1229769المحكمة اإلبتدائية بميدلت1994-02-201004-01-01امباركة سلمي837336المديرية الفرعية اإلقليمية بالحسيمة2000-06-201026-01-01ضريفة اوراغ1169040

المحكمة اإلبتدائية بصفرو1991-02-201011-01-01نعيمة بالحبيد399848المحكمة اإلبتدائية بميدلت1997-12-200908-01-01لطيفة الزورقاني1055298المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2001-06-201028-01-01سمير افالي1229820

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2001-06-201028-01-01سمير اجبلي1229822المحكمة اإلبتدائية بميدلت1992-01-201024-01-01ادريس ايت خروف777896المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2001-06-201025-01-01المصطفى عبابسي1229790

المحكمة اإلبتدائية بصفرو2001-06-201025-01-01مصطفى عمراوي1229761المحكمة اإلبتدائية بميدلت1991-12-201025-01-01صالح اخنيك782418المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة2001-06-200928-01-01محمد الفاطمي1229819

المحكمة اإلبتدائية بتاونات1991-07-201018-01-01بوشتى جوهر760372المحكمة اإلبتدائية بميدلت1992-01-200927-01-01ازهور معمري777964المحكمة اإلبتدائية بالحسيمة1999-01-200927-01-01زليخة أزرقان1142778

المحكمة اإلبتدائية بكلميم1991-12-201011-01-01احمد اديركا782830المحكمة اإلبتدائية بميدلت1992-01-201127-11-21موالي مصطفى جزولي776238محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1988-07-201020-01-01عصام اوساقل318273

المحكمة اإلبتدائية بكلميم2001-06-201025-01-01أحمد صغير1229766المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1994-06-200927-01-01موالي الشريف الترزيوي75887محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1996-07-201010-01-01عبداالله العسال1054620

المحكمة اإلبتدائية بطانطان1983-07-201028-01-01عبد القادر بلقا يدي189226المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-03-201001-01-01عثمان اولحو759962محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1999-09-201016-01-01هشام زايد1143067

المحكمة اإلبتدائية بطانطان2001-06-201022-01-01مبارك هباد1229814المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-10-201001-01-01زبيدة حسوت760645محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء2000-04-201019-01-01عبد الحق رقيق1143351

المحكمة اإلبتدائية بأسا الزاك1994-01-201020-01-01محمد االمين خليفي837521المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1991-08-201022-01-01السعيد عمالك769249محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1992-02-201001-01-01رضوان فجر782814

محكمة اإلستئناف بمراكش1998-10-200922-01-01رشيدة بنساسي1142696المحكمة اإلبتدائية بالرشيدية1995-04-201001-01-01احماد أمعون397191محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1989-11-201013-01-01عبدالرزاق عمار893703

محكمة اإلستئناف بمراكش2001-06-201019-01-01يوسف بنطالب1229771محكمة اإلستئناف بالعيون1982-10-200918-01-01سيدي عثمان ازفاطي224946محكمة اإلستئناف بالدارالبيضاء1995-08-201028-01-01عبد المجيد مقداد758498

المحكمة اإلبتدائية بمراكش1991-05-201022-01-01خليل شمسدين899791محكمة اإلستئناف بالعيون1991-04-201023-01-01صالح االنصاري758770المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء1994-02-201028-01-01عبد اللـه لوردي837388

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير1994-06-200923-01-01زهور بوني71376المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1990-12-200927-01-01فطيمة الحسناوي394360المحكمة اإلدارية بالدارالبيضاء1994-02-201024-01-01فاطمة ديان837416

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير1993-10-201004-01-01سعيد لزعر732803المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1990-11-201026-01-01احجبوها لفراك397057المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1991-08-201013-01-01سعيد مكروم760478

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير1991-09-200915-01-01محجوبة اورير773104المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1992-03-200905-01-01زبيدة الحداوي711651المحكمة اإلبتدائية بابن سليمان1995-07-201003-01-01سعيد الشارف1272638

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير1996-07-201015-01-01عبد الفرح امزولي1054653المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1998-11-201002-01-01العوفي الهيبة1142672المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-04-200924-01-01فاطمة مرسيد78719

2/6



مقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجيرمقر العملاالقدمية في االدارةاالقدمية في الدرجةاالسم الكاملرقم التاجير

كاتب الضبط من الدرجة الرابعة : االطار 

المحكمة اإلبتدائية بابن جرير1994-07-200907-01-01بوشعيب جنايني65943المحكمة اإلبتدائية بوادي الذهب1994-05-200918-01-01السالك الدليل71266المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1996-07-201022-01-01عمر بومزور1054659

محكمة اإلستئناف بمكناس1994-06-201029-01-01عبد هللا ناصري75851المحكمة اإلبتدائية بالعيون1992-01-200913-01-01العودة الشيخ ماء العينين774643المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1993-09-201028-01-01توفيق كوكبي744753

محكمة اإلستئناف بمكناس1992-01-200927-01-01العربي اشنيتح774579المحكمة اإلبتدائية بالعيون1986-09-200429-07-01لعروسي الزرقي303841المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1994-03-200921-01-01أيوب الشوفاني846482

المركز الجهوي للحفظ بمكناس1991-02-201019-01-01عالل اجدجيك396413المحكمة اإلبتدائية بالسمارة2001-01-201002-01-01امبارك القرفة1169762المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-06-200913-01-01محمد متقي1001412

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس1997-04-201024-01-01ءامنة الزروالي1054992محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1989-02-200917-01-01فتيحة دنكير346118المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1991-01-201007-01-01لكبير مفهوم789187

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس1997-06-201003-01-01زينب بوحداوي1055007محكمة اإلستئناف بالقنيطرة2001-07-201028-01-01حسن ربيعي1229764المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2000-11-201001-01-01عبد الرزاق البطاش1169365

المديرية الفرعية اإلقليمية بمكناس1997-06-201002-01-01الدغوغية الحبال1055044محكمة اإلستئناف بالقنيطرة1994-03-201001-01-01فاطمة النقاص837533المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2000-07-201031-01-01بشرى جاوات1169131

المحكمة التجارية بمكناس2001-06-201020-01-01حاتم رايس1229812المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة1990-10-200923-01-01فوزية كحلوش394273المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1994-05-201022-01-01عبد الرحيم اشكارمو837511

المحكمة اإلدارية بمكناس1994-03-201001-01-01ربيعة الدكالي837386المديرية الفرعية اإلقليمية بالقنيطرة2002-08-201023-01-01الجياللي عطار1230610المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء2002-02-201117-02-07فتيحة نباوي1142720

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1994-07-201005-01-01ادريس البوكيلي66050المحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم1994-06-201027-01-01مها خلفي65946المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1984-10-200926-01-01فاطمة جباري869181

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1991-10-201002-01-01شوقي المدغري769331المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2001-09-201028-01-01سعيد لقطة1229860المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1991-01-201007-01-01محمد فتيحي397061

المحكمة اإلبتدائية بمكناس1992-05-201015-01-01ابراهيم بومديان788944المحكمة اإلبتدائية بسيدي سليمان2000-07-201021-01-01عيسى بوزيان1169127المحكمة اإلبتدائية المدنية بالدارالبيضاء1995-08-201025-01-01نجيب حيضرة1002368

المحكمة اإلبتدائية بأزرو1992-04-201001-01-01محمد مفتوحي788999المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1990-12-201004-01-01العيد الطيبي390518المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1991-01-201007-01-01محمد الزراوي394781

المحكمة التجارية بوجدة2001-10-201019-01-01عبد اللـــــــه أيت حمو1229918المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1993-01-201012-01-01أحمد العبودي724510المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء1993-01-201004-01-01محمد تدغتي724503

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1993-01-201025-01-01جمال بوزليف726772المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1992-02-200927-01-01جعفر التهامي777878المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2000-10-201031-01-01عبده زكرياء1169366

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1991-08-200905-01-01السعدية االعرج760643المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1991-08-201019-01-01خديجة كرام760464المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2001-06-201022-01-01مصطفى منار1229756

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1991-08-201006-01-01عبد القادر ني760318المحكمة اإلبتدائية بسوق أربعاء الغرب1991-06-201020-01-01عبد اللـه حريم899750المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2000-10-201002-01-01عز الدين الخوى1169350

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1991-07-201001-01-01فاطمة كندوزي773028المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1991-04-201005-01-01المصطفى النقاص397101المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2000-11-201001-01-01عبد العالي طوسان1169369

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1992-07-201031-01-01لخليفة الشركي713828المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1990-11-201015-01-01فريد الصالحي397157المحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدارالبيضاء2000-11-201002-01-01عبد الفتاح جمعال1169367

المحكمة اإلبتدائية لفكيك ببوعرفة1995-03-201015-01-01ابراهيم جابري1054785المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1990-10-201031-01-01عبد االله موطون394249المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1995-02-201028-01-01العمرانية مقداد66667
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كاتب الضبط من الدرجة الرابعة : االطار 

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1994-06-200927-01-01أحمد شحواتي65718المحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة1997-11-201026-01-01الصديق باري1055054المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء1992-03-200909-01-01حليمة سباعي786263

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1993-01-201004-01-01نجاة موالي رمضان726585محكمة اإلستئناف بالناظور1993-01-201013-01-01نور الدين بلفقيه724687المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2002-09-201013-01-01حكيم كويطي1230623

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1997-05-200913-01-01مصطفى مزوار1054926محكمة اإلستئناف بالناظور2001-09-200925-01-01مصطفى داودي1229872المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2000-10-201005-01-01عبد العالي آيت لحسن1169348

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1993-08-201009-01-01ارقية عبدوسي732892محكمة اإلستئناف ببني مالل1991-04-201029-01-01عبد الرحيم الراشيدي759964المحكمة اإلبتدائية اإلجتماعية بالدارالبيضاء2000-10-201018-01-01عبد هللا الخلفي1169353

المحكمة اإلبتدائية بوجدة2000-01-201018-01-01ادريس الوزاني الشاهدي1143094المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة1991-02-201011-01-01صالح ديديش396861محكمة اإلستئناف بالرباط1991-02-200906-01-01ميلود المغراوي399823

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1991-03-201006-01-01عبد العزيز بنمونة397065المحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة1990-05-201011-01-01باسو اوبركة371108محكمة اإلستئناف بالرباط1991-02-201015-01-01حماني طلحة394731

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1982-08-200923-01-01دليلة بلحسن862323المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة1992-10-200914-01-01مرية وافي713753محكمة اإلستئناف بالرباط1990-01-201025-01-01طامو باسو370327

المحكمة اإلبتدائية بوجدة1992-01-201022-01-01زهرة بلحاج788813المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة1991-04-200923-01-01عباس بقالي899607محكمة اإلستئناف بالرباط1994-01-201024-01-01عزيز اسكري837111

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف1994-06-200927-01-01محمد الزيا ني71282المحكمة اإلبتدائية بخنيفرة2003-02-201006-02-06الغوتي بل القساوي1272486محكمة اإلستئناف بالرباط2001-06-201118-03-18حسن المناني1229749

المحكمة اإلبتدائية بجرسيف1994-06-200927-01-01عزوز بوطوال75888المحكمة اإلبتدائية ببني مالل1996-09-201005-01-01عبد الصمد االولبين1054775محكمة اإلستئناف بالرباط2001-10-201017-01-01حسام الحياني1229859

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت1998-10-200922-01-01اسماهان تاكمي1142693المحكمة اإلبتدائية بأزيالل1995-01-200902-01-01محمد آيت بري76182محكمة اإلستئناف بالرباط1995-01-200905-01-01منير اوخياط1273264

المحكمة اإلبتدائية بتاوريرت1994-07-201025-01-01موالي ادريس العلوي71280المحكمة اإلبتدائية بأزيالل1990-12-201018-01-01سي محمد المنصوري397067محكمة اإلستئناف بالرباط1993-01-201021-01-01خديجة فؤاد724513

محكمة اإلستئناف بورزازات2000-04-201010-01-01السعدية العيدي1143337المحكمة اإلبتدائية بتازة1992-01-201029-01-01عزيز العجوري774899محكمة اإلستئناف بالرباط1998-10-201010-09-09سعيد احسينة760316

المحكمة اإلبتدائية بزاكورة2001-06-201025-01-01ميمون الفف1229779المحكمة اإلبتدائية بتازة1995-08-200925-01-01جليلة شنتير1002360محكمة اإلستئناف اإلدارية بالرباط1994-05-200905-01-01مليكة حمامي838049

المحكمة اإلبتدائية بزاكورة1997-07-201008-01-01عبدالرحمان بقاس1055006المحكمة اإلبتدائية بتازة1994-06-200927-01-01عبد الرحما ن لحالفي71374المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1995-08-200922-01-01سعاد كريم98725

مديرية الميزانية والمراقبة1992-09-200925-01-01غزالن سعدون713567المحكمة اإلبتدائية بتازة1991-06-201003-01-01عبد الرحمن المعا في899723المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1991-03-201028-01-01علي لفقيري396967

مديرية الميزانية والمراقبة1991-12-201002-01-01بشرى امعلي773040محكمة اإلستئناف بتطوان1991-03-201018-01-01عبدالكريم النشار397889المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط1994-05-201013-01-01مراد عاشور844651

مديرية الموارد البشرية1991-08-201009-01-01التهامي البحري760430محكمة اإلستئناف بتطوان2002-08-201019-01-01مصطفى احسانو1230614المديرية الفرعية اإلقليمية بالرباط2001-06-201018-01-01رضا ابراهيم1229818

مديرية الموارد البشرية1990-01-201026-01-01فاتحة الحجري370302المحكمة اإلبتدائية بوزان1994-06-200924-01-01عزيزة الشيَكر71300المحكمة التجارية بالرباط1996-10-200929-01-01حنان االيسر1054824

مديرية الموارد البشرية1992-02-201005-01-01محمد أباضة782413المحكمة اإلبتدائية بتطوان1988-02-201014-01-01مينة بلحو869771المحكمة التجارية بالرباط2000-01-201013-01-01ادريس بن بالل1143095
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كاتب الضبط من الدرجة الرابعة : االطار 

مديرية الموارد البشرية1994-04-201008-01-01فريد عمر ينسي837526المحكمة اإلبتدائية بتطوان1993-02-201017-01-01محمد الشاط724688المحكمة اإلدارية بالرباط1994-04-201018-01-01خديجة العمار844434

مديرية الموارد البشرية1992-01-200901-01-01احمد لخضر786228المحكمة اإلبتدائية بتطوان1993-01-201026-01-01محمد البقالي732337المحكمة اإلدارية بالرباط1994-03-201024-01-01سعيد العيدوني837424

مديرية الموارد البشرية1995-01-201009-01-01فتيحة بطيش1272624المحكمة اإلبتدائية بتطوان1999-09-201003-01-01رشيد التوزاني حبيبي1169444المحكمة اإلدارية بالرباط1993-08-200901-01-01حنان اللبار1375637

مديرية الموارد البشرية1995-08-201017-01-01جميلة لغريبي1351254محكمة اإلستئناف بخريبكة1989-01-201002-01-01هدين الرافي346479المحكمة اإلدارية بالرباط1994-02-200928-01-01نجاة ماء العينين847788

مديرية الشؤون الجنائية والعفو2000-01-201017-01-01رشيد كزول1143092محكمة اإلستئناف بخريبكة1996-07-201010-01-01حسن العابد1054634المحكمة اإلدارية بالرباط1997-11-201024-01-01زهرة ازكاغ1055317

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث1991-10-200914-01-01محمد رويس774890محكمة اإلستئناف بخريبكة2000-05-201003-01-01حميد موبارك1169318المحكمة اإلدارية بالرباط2001-06-201018-01-01خالد قندوسي1229815

مديرية الدراسات والتعاون والتحديث2000-01-201008-01-01شكيب البوري1143105محكمة اإلستئناف بخريبكة2000-03-200908-01-01مينة الصمهري1168936المحكمة اإلبتدائية بسال1991-05-200901-01-01فتيحة الفايز397164

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1994-05-201005-01-01ابراهيم المازني837644المحكمة اإلبتدائية بوادي زم1995-06-201027-01-01ادريس باجة986880المحكمة اإلبتدائية بسال1993-01-200904-01-01هنية بودركة724500

مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات1995-01-200905-01-01اسماء السقاط1272625المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1994-06-201027-01-01عز الدين االزهر75996المحكمة اإلبتدائية بسال1993-02-201025-01-01فاطمة المرضي726590

المفتشية العامة2000-01-201007-01-01عبد اإلله الزين1143097المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1991-02-200914-01-01مينة خمسي397007المحكمة اإلبتدائية بسال1989-11-201003-01-01مليكة الزغاري893537

المعهد العالي للقضاء1992-10-201013-01-01عبد العزيز عزم720748المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1990-02-201009-01-01زهور محدي370408المحكمة اإلبتدائية بسال1991-08-201019-01-01المصطفى الزوهري769320

الكتابة العامة1994-05-201005-01-01ادريس السماعلي837643المحكمة اإلبتدائية بخريبكة1992-01-201027-01-01محمد ناجم776400المحكمة اإلبتدائية بسال1992-08-200903-01-01حفيظة لمقدم789279

الديوان1990-11-201019-01-01فتيحة هطهوطي396855المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد2000-01-201012-01-01احمد الشرقاوي1143093المحكمة اإلبتدائية بسال1985-05-200923-01-01نزهة الزناسي869152

الديوان2000-11-200901-01-01سعيد التيس1169408المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد1996-07-201018-01-01الحسن كبة1054656المحكمة اإلبتدائية بسال1995-07-200903-01-01ايمان العلوي البلغيثي1272504

الديوان1995-08-201028-01-01خديجة نصيري68803المحكمة اإلبتدائية بأبي الجعد2002-08-201022-01-01احمد الموكي1230613المحكمة اإلبتدائية بسال1993-09-201016-01-01موالي المصطفى ادريسي732841

ادارة االعمال االجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل1995-08-201001-01-01المختار بورحيم1272630محكمة اإلستئناف بسطات1994-02-201028-01-01المصطفى الرامي837940المحكمة اإلبتدائية بسال1994-01-201031-01-01الطاهرة الحناوي837535

محكمة النقض1994-06-200927-01-01حسن الداودي65902محكمة اإلستئناف بسطات1991-06-200913-01-01عثمان شهيد773021المحكمة اإلبتدائية بتيفلت1994-11-201015-01-01الدرقاوي فاطمة1230476

محكمة النقض1990-10-201023-01-01وفاء بنحرات390577المحكمة اإلبتدائية بسطات2000-05-201001-04-01رشيد غيات1055165المحكمة اإلبتدائية بتمارة1991-05-200921-01-01عزيزة العوفير758671

محكمة النقض1993-01-201020-01-01السعدية فاتح724769المحكمة اإلبتدائية بسطات2001-06-201018-01-01رشيد الفتاح1229776المحكمة اإلبتدائية بتمارة1991-12-201022-02-01ادريس مصلح759834

محكمة النقض1989-09-201026-01-01فاطنة عبدالدائم894275المحكمة اإلبتدائية بسطات1991-11-201007-01-01الزهرة موحوت774732المحكمة اإلبتدائية بالرماني2000-05-201003-01-01محمد حواص1169323
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كاتب الضبط من الدرجة الرابعة : االطار 

محكمة النقض1993-01-201004-01-01فا طمة الجابري837942المحكمة اإلبتدائية ببرشيد2000-09-201029-01-01نزهة عفيري1169342المحكمة اإلبتدائية بالرماني2000-04-201027-01-01عبد العزيز شفيق1169322

محكمة النقض1998-05-200911-01-01بشرى التواجي1055371محكمة اإلستئناف بطنجة1991-05-201006-01-01فاطمة الشنتوف760327المحكمة اإلبتدائية بالرماني1990-03-201003-01-01محمدالحفيظ ابوسعيد371212

محكمة النقض1996-07-201010-01-01احمد الربيب1054675المحكمة اإلبتدائية بطنجة1991-02-200904-01-01نبيلة القباج397048المحكمة اإلبتدائية بالرباط1990-10-200930-01-01عبد الفتاح لهديوي390544

محكمة النقض1993-08-200927-01-01السعدية الفداء732809المحكمة اإلبتدائية بطنجة1992-02-200904-01-01خديجة البقالي776249المحكمة اإلبتدائية بالرباط1993-01-200905-01-01يوسف رداني نبيه724401

محكمة النقض1991-08-201021-01-01الحاج اطوايلع760359المحكمة اإلبتدائية بطنجة1996-12-200911-01-01محمد العاقل1001287المحكمة اإلبتدائية بالرباط1994-02-201028-01-01حكييم بنحميدة744714

المحكمة اإلبتدائية بالرباط2001-06-201020-01-01عبدالقادر البصراوي1229752
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