
المملكة المغربية
وزارة العدل

مديرية الموارد البشرية

االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
رشيدة الزمراني165719
زكرياء الزهري266048
جما ل ا خال فن368757
فضيلة كوالن475939
بوجمعة بوخريس576114
نعيمة النقاش782136
الحسن عموري8133903
محمد منصوري9189296
علي ابردان10225353
عبد االله الراجي11269796
زهير اسحيبو12284099
محمد وظيفي13286022
شكيب الزياني فخار14312048
محمد التازي15312060
جميعة اوعيس16318697
حبيبة خارطي17323912
رجاء اكريم الصنهاجي19346260
ابراهيم خدير20370451
فاطمة حدو عمار21370617
سعاد بنمنصر22372285
سعيدة بوخريص23381120
جما ل العثما ني24396322
زهرة ريا ض25397053
يونس الرشيد ي26758495
ر شيد الزهري27760469
محمد قفص28769368
محمد لمغا رني29789149
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
فتيحة االحمر30875741
نادية بنداوود31876019
محمد بوفارس32894202
منير العفاط33896546
زهور اوليدي34941799
عائشة عموري35960852
فاطمة الورات36960854
عبد الغني بنحيدة371054647
نعيمة صا لحي381054729
محمد بوسليم391054743
رجاء بلحاج401054752
مها بر كا ش411054766
عزيزة المصلوحي421055296
سنية العلمي431142676
بشرى زراب441142712
لالزهرة التهامي الوزاني451168901
لطيفة البهالي461169329
حليمة احميدة471169650
عزيز لمكوني481229996
فوزية اسماعلي491230005
سهام سنوك501230008
رشيدة بن احمادى521230657
خديجة الخطاب531272870
جميلة الريش541272871
ابتسام حليوة561375736
حسناء العكاري571513581
إكرام البشيخي581513616
كريمة الصبري591513650
كمال محتى601513692
يونس مركوس611513727
محمد الودغيري621513777
عادل مفكير631514043
رجاء الرافعي651514387
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
فدوى كشرود671554200
محمد المزياتي681554344
حنان جلولي691554503
بثينة الحفيان701554554
سميرة ماللي711554912
فاطمة الزهراء حفيظ721554919
رشيد صبري731554968
زاينب المسياح741609371
عبد الصمد حيسو751609406
زكرياء الراجي761609421
عبد المطلب لكبيدي771609468
امين العيبود781609474
ابراهيم الصغيور791609507
ياسين اتباتو801609907
امينة البقالي811609914
رشيد البهلول82183599
كريمة فنزار83331925
فاتحة المغني84346257
الخادم زريف85786313
الها شمي غا فس871055031
حياة سباغ891169690
فاطمة لفيغ901169691
عبد هللا بن عالل911229995
فاتحة قيال921272858
أمنة بيضان931375408
فؤاد بختاوي941375457
بوشرة عيادي951375458
كمال بوشتي961375460
هشام اليداري981513647
فتحي عبد هللا991514247
محمد بيرو1001554206
جواد الناصري1011554236
كريمة بن يزيد1021555197
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
سمير بنعلي1031555305
محمد الفرح1051609267
فريد ابن الجياللي1061609326
المهدي أفقير1071609332
محمد لمو1081609354
اكرام غمالي1091609863
مصطفى لغموشي110189565
نجيم دحماني1111169542
مصطفى الغبراوي1121169693
سعاد بارودة1131169695
حبيبة الفهمي1141375468
مليكة الهرا بي115786437
هشام كيادري1161169496
كريمة حجازي1171272280
يونس الرامي1191272307
االدريسية المغير1201272826
العربي المعقول1211272831
نجاة احميموش1221375514
محمد عيادي1241513668
عبد العالي كاشا1251513685
نورة المخلص1271513720
سناء ابو شامة1291553288
سعيد وردي1301554365
جواد بوزياني1311554431
إلهام سرسيف1321554612
هدى بنيحيى1331609489
محمد بنعمي1351609876
احسان بن ابراهيم1361610448
سعاد ادريسي البوزيدي13766192
محمد وطاسي138235447
محمد امكراز139265477
رشيدة اقيور140346148
خديجة الرفاس142786422
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
خديجة بن صالح143896578
اسية العباس1441001300
سعيد بن احساين1451169489
هجر الغياتي1461554571
رشيد اخليفي1471609367
زايد اقراب15071529
محمد بوقال151370510
مولود نا عيم152786323
رقية الرحموني153786350
مصطفى باهوش1541169531
زينب األنصاري1551272916
ابتسام العفوي1561375508
حسناء باشا1571375615
براهيم حبليلي1591554458
محمد تبالي16070940
فتيحة لباش16171508
ثورية سليماني العماري16286707
عبد هللا األمين163269199
خديجة حروشي164318679
زكية عطاوي166837337
محمد بن سكا1691169461
ناسم أطوبي1701169469
تورية القالل1711169612
مليكة جدوب1721230003
بوعمرو عبقري1741230488
حنان معاش1751230631
سناء اكزيري1771230639
سعيدة بعزيز1811272910
فاطمة ساعيدي1831272987
لطفي محفوظ1841375399
هشام الحسناوي1851375507
أمينة الفتخاني1861375605
نور الدين خنوشي1871375758
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
خديجة حانف1881513610
محمد مضر1891513662
عمر رحام1901513722
إبراهيم أعكيد1921554211
عبد العزيز مول الوادي1931554464
نبيل كرطي1941554602
يوسف حراج1971555559
احمد الرابح1981555642
المهدي المنصوري2001609928
ضا وي رضوان20170981
اسما عيل بلعسري20271527
ابراهيـم بوعكـا ف204124486
ابراهيم الطويل205247185
مليكة غزلي206336716
حســن قا سمـي207371076
رشيــد صبــري208372119
يو نس الصما تي209771478
المصطفى الزين211786347
فاطمة اكدمي212789044
محمد ابن الطا لب213893535
بوبكر وادرحمان214893836
حسن بركا2151169511
ربيعة يعقوبي2161169753
سعاد كردوشي2181169758
زهرة بومارت2191229876
يامنة سيف الدين2201230001
مليكة بوزبدا2211230002
وفاء سماللي2221230683
لحبيب ايت عبد هللا2231272883
فاطمة بلعريبي2241272886
عالل بيشو2251272958
فاطمة عدي2261375379
ابراهيم حافيضي2271375574
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
عائشة هنود2281375575
رشيد البوعناني2291375938
السعدية جناني2301553310
المصطفى سكراتي2311554346
زكية العزاوي2321554364
مصطفى بوزيان2331554608
لبنى بوسيف2351555606
فاطمة ايت يوسف2361609916
احمد االبراهيمي237331812
حجب عبد ربه2381230517
مريم مفتاح2391272335
الغالية المعناوي2401272820
ليلى بلمكي2421375935
عبد المالك وادول2431375939
تسلم بالتسو2451513743
أسماء الحواصي2471555337
حسناء الحواصي2481555351
فاطمة الزهراء ركيب2491555488
صفاء عقار2501609450
أسماء الغازي2511609843
المستحية دربال2521609870
سومية زكين25371507
فاطمة باباخيي257318610
مالكة حاجي258323906
عبد اللطيف راجي االله259708474
يمينة عيا د260724364
موالي عبد العزيز الداكي2611143378
لطيفة زايد2621168890
رشيد طويل2631169554
عبد الرحيم السالمي2641169555
تورية لفين2651169724
محمد حليم بنحيدة2661230523
حليمة سالك2681375489
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
يوسف دفني2691375580
حميد مرزوكي2701513694
بهيجة الغزالي2731555574
عادل فوزي2741609255
اكرام اكريم2751609297
يوسف الصوفي2761609338
محمد امين الخويل2771609392
خديجة حركات2781610084
الدباح خديجة27970945
عبد العزيز الراي28070958
عبد الجليل بونهير281318696
عبد هللا جبور282680700
عبد الحق موراض2841273229
احمد بواكرداسن2851375429
عائشة خالك2861375430
مصطفى رزوق2871513688
موالي احفيظ العزيزي2881554229
فاتحة روشدي28970966
محمد أمين مالحظ29075806
عبد المجيد بنجاوي291708040
أمنة زنون292782534
لطيفة ريماوي293786424
مليكة الكوشي2961272929
يونس حنفي2971272931
عبد هللا الهاللي2981272935
مينة لمريضي3001375487
طامو باجوري3021375491
أسماء اقواقي3031513594
محمد لبار3041513639
نعيمة موكلي3051553250
وفاء احميمو3061554270
مرية المومني3071554956
لطيفة فارسي3091609309
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
بوشرى كاميل3101609437
سناء الشاطبي3111609505
جواد النفخاوي3121609896
عتيقة سالم31380988
حضرية زيتوني315346198
حفيظة الكمراني316724308
عبد العزيز عدناني317726600
حليمة ا ر مشي318777956
الزوهرة ايت خلوق3191142792
نبيل أولعوش3211230224
محمد امزيل3221230501
السعدية الفاطمي3231272833
عبد المجيد الهادي3241272834
المهدي غوفيري3251272844
نادية بنعيسى3261272927
عمر اشهيبة3271375447
نزهة ليمامي3281375449
حسناء خليل3291375450
عبد الكريم ايت الطالب3301375451
بوشرة صبري3311375454
حورية ساع الحق3321375456
حبيبة عمراوي3331375589
المهدي شميل3341513578
احمد شتوان3351513638
محمد عاقل3361513696
سميرة مبصور3371514171
غزالن روشي3381554347
ادريس اللحيم3391554358
عزيزة بوبقرة3401554419
عبد االله عزيزي3411555383
موحى اكدو3421555461
سناء نقرة3431555598
سميرة قرشي344713836

9/12



االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
فتيحة بنكنوش345782578
نوال البرقي3461272853
عادل الكوراري3471375599
صفاء بنعريجة3481609899
نوال الفالحي3491169700
اسماء السحيمي3501169702
فاطمة بدوش35171285
عبد الكريم بلفقيه35271646
الحسين الشياظمي353788989
بهيجة لحلو354876156
مينة الحافظي3561142741
صباح ديواني3571230667
عائشة مرجان3581230669
فهرية معداني3591230670
ضحى قديري3601272902
فاطمة دريويش3611272907
سعيد العلوشي3621375569
ماجدة باحدة3631514415
صباح حاجيبي3641514469
سميرة فيرداوس3651514471
محمد أيت عثمان3661555218
محمد الشيخ3671555608
عبد االاله القطبة3691609527
ثريا الصوفي370324018
عبد النعيم شكي371372241
السعدية ازويتن372372244
محمد مستحفيظ3731169522
نورة اسخار3741169732
محمد العيموري3761272942
رضوان طرق3781375416
عائشة بنلي3791513592
حنان مكتوبي3801513739
محمد السندالي3811514280
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
رقية مخاد3821553255
عصام الغماز3831555514
خديجة كرام3851609501
المصطفى الصراخ387247195
حورية العموري388323966
تورية التونسي3891272273
هناء هداجي3901272926
ميلودة شريف3911375435
منعيم كدار3921375587
إلهام صبري3931513657
ادريس لصفر3951514156
فاطمة الزهراء البخيري3961553275
سعاد قمحي3971555094
خليد هاشمي3981555342
فاطنة لحسيني3991610097
سميرة قوجي40071224
حفيظة السعيدي401786429
بشرى فائق4021142713
سهام خليل4051554518
حياة الماحي4071609318
زينب العمراني4081609336
فدوى العرابي4091609440
مصطفى شعالي41070979
محمد البوزيدي411269556
احماد واعبو412370472
عبد هللا الرفاعي413680500
ادريس الهشمي414711573
عبد الحق الر حمو ني415782819
حبيبة االدريسي4201169517
ليلى الحضري4211272289
مليكة ماكاني4221272825
نجاة الجامعي4231272867
نعيمة فهمي4241375501
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االسم الكاملرقم التأجيررقم االستدعاء
محمد لمراوي4251375504
حسن السيفي4261375854
يونس عبد الخالق4271513583
فوزية عدوز4281513584
ليلى عنوس4291513663
يوسف حنصالي4301513732
جميلة شاهين4321553254
ليلى البوزيدي4331554577
إدريس اليعقوبي4341555349
المصطفى حمو كلثوم4351169492
سلوى السكتاوي4361229998
سمية الحراق4371272919
فاطمة الرامي4381375518
آسية البقالي4391513634
الهام لكسير4401514105
رشيدة اعويسات4411514408
عبد النبي بلخراف4421554424
سهام فقيري4431554979
محمد بن يشرق4451609252
يوسف الزيدي4471609855
عائشة اومليل4511514320
يحجبوها الغزال4521554228
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