المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الشؤون المدنية

رقم
امللف

االسم الكامل

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

األماكن املطلوبة

عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

القرار

محكمة االستئناف بالرباط
 4832عبد الجليل صكني 16/09/1998
4830

الحس-ن ازوي)ن

 5077عبد الفتاح الفريF

سال59/

طنجة

45

املوافقة

24/11/2014

ينقل إ%ى طنجة

16/09/1998

ع-ن العودة5/

تمارة

0

املوافقة شريطة الخلف

09/03/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر بتمارة

15/07/2011

واملاس3/

الرباط

20

املوافقة

06/05/2015

ينقل إ%ى الرباط

محكمة االستئناف بالدار البيضاء
5244

سعيد الصالNي

25/05/2012

بوزنيقة6/

تمارة
الصخR-ات

0
0

املوافقة

5357

رشيد حاتم

25/05/2012

بنسليمان15/

تمارة
سيدي يح WXزعR-
الصخR-ات
ع-ن العودة

5365

حسن حن-ن

25/05/2012

املحمدية26/

برشيد

315

محمد القايدي

19/07/1982

العونات5/

23/03/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر بتمارة والصخR-ات

0
0
0
0

املوافقة

23/03/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر باألماكن املطلوبة

11

بدون نظرية قا]
التوثيق

26/09/2014

ينقل إ%ى برشيد

محكمة االستئناف بالجديدة
سيدي بنور

12

بدون نظرية قا]
التوثيق

08/04/2015

ينقل إ%ى سيدي بنور

محكمة االستئناف بفاس
1

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الشؤون المدنية

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015
عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

القرار

25/05/2012

غفساي18/

فاس

8

املوافقة

23/07/2014

ينقل إ%ى فاس

24/01/1994

الcdاليل4/

صفرو

20

املوافقة

22/07/2014

ينقل إ%ى صفرو

 3524عiي الوزاني الشاهدي  26/08/1992موالي يعقوب4/

فاس

8

املوافقة

04/11/2014

ينقل إ%ى فاس

 04/02/1995موالي يعقوب4/

فاس

8

املوافقة

04/11/2014

ينقل إ%ى فاس

رقم
امللف

االسم الكامل

5189

يوسف ابن الفقR-

 3995عبد اللطيف عريض

4763

محمد عراmي

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

األماكن املطلوبة

محكمة االستئناف بمراكش
5224

عبد ﷲ عبار

25/05/2012

مراكش
100/

العونات

5

املوافقة

13/05/2015

ينقل إ%ى العونات

2949

عبد العزيز ابو النور

27/06/1990

مراكش
100/

اوالد تايمة

3

املوافقة

26/03/2015

ينقل إ%ى اوالد تايمة

محكمة االستئناف بآسفي
 5158عبد الكريم ابن جدي 25/05/2012

الشماعية8/

25/05/2012

خنيفرة22/

آسفي

20

املوافقة

31/12/2014

ينقل إ%ى آسفي

محكمة االستئناف بمكناس
5443

بوسلهام بودة

القنيطرة

24

املوافقة

29/09/2014

ينقل إ%ى القنيطرة
2

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
مديرية الشؤون المدنية

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015
عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

كرامة2/

الرشيدية
الريش

0
1

املوافقة شريطة االل)tام
بالتوقيع مع العدل
الوحيد بكرامة )xي الطلب
الثاني شريطة الخلف(

23-07-2014
4/5/2015

الرفض للمصلحة التوثيقية

 5262عبد العا%ي أبو عبد ﷲ 25/05/2012

سبع عيون6/

فاس

8

املوافقة

20/05/2015

ينقل إ%ى فاس

5342

رشيد تاتو

25/05/2012

الحاجب17/

زاوية الشيخ

1

املوافقة

08/05/2015

ينقل إ%ى زاوية الشيخ

4920

لحسن باريكو

12/02/2001

ميدلت10/

تزنيت

9

املوافقة شريطة الخلف
xي الطلب األول واملوافقة
xي الطلب الثاني

19-11-2014
04-05-2015

ينقل إ%ى تt-نيت

رقم
امللف

االسم الكامل

3700

محمد عاميد

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

11/08/1993

األماكن املطلوبة

القرار

محكمة االستئناف بآكادير
4749

عiي شبايشب

14/11/1994

أقا إيغان1/

بويزكارن

1

املوافقة شريطة الخلف

03/03/2015

2748

أحمد العقيد

16/01/1990

ماسة8/

إنزكان

9

املوافقة )رئيس املحكمة
xي حدود ما يسمح به
القانون(

01/06/2015

ينقل إ%ى إنزكان

4754

امحمد الزبR-

14/11/1994

االخصاص3/

تزنيت

9

املوافقة شريطة الخلف

19/06/2015

ينقل إ%ى تt-نيت

الرفض للمصلحة التوثيقية

3
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مديرية الشؤون المدنية

رقم
امللف

االسم الكامل

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

1378

أحمد بيبس

02/04/1973

بويزكارن3/

األماكن املطلوبة

االخصاص

عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

القرار

1

بدون نظرية

04/08/2014

ينقل إ%ى الخصاص

محكمة االستئناف بالعيون
5517

محمد املراح

25/05/2012

السمارة3/

العيون

12

املوافقة

17/03/2015

الرفض للمصلحة التوثيقية

5482

الt-يد أبو الحسن

25/05/2012

السمارة3/

اوالد حريز

1

املوافقة

10/2/2015
تقدم بطلب
ال)Rاجع عن
االنتقال بتاريخ
16/6/2015

قبول ال)Rاجع

5528

بوشعيب الزيداني

25/05/2012

بوجدور2/

تمارة
الصخR-ات

0
0

بدون اشراف

05/05/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر ولعدم ورود الطلب
تحت إشراف السلم اإلداري
وللمصلحة التوثيقية

2652

عبد اللطيف وندية

 10/08/1989القصر الكب40/R-

ب لنت

1

املوافقة

18/08/2014

ينقل إ%ى ب لنت

5359

عبد املالك الركراكي

25/05/2012

دار الشاوي2/

طنجة

45

املوافقة شريطة الخلف

21/07/2014

الرفض للمصلحة التوثيقية

5355

محمد الدكا%ي

25/05/2012

دار الشاوي2/

العرائش

4

املوافقة شريطة الخلف

21/07/2014

الرفض للمصلحة التوثيقية

367

خالد داودي

13/04/1981

العرائش26/

أصيلة

4

بدون نظرية

30/04/2015

ينقل إ%ى أصيلة

محكمة االستئناف بطنجة

4
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نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015

رقم
امللف

االسم الكامل

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

األماكن املطلوبة

4423

محمد الغيالني

 02/02/1994القصر الكب40/R-

َ 2939محمد املشاش أبخ 10/08/1989

العرائش26/

5240

يوسف النوادري

25/05/2012

ب احمد5/

5304

املصطفى دوريس

25/05/2012

راس الع-ن3/

5392

احمد احسي

25/05/2012

زاوية الشيخ7/

عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

القرار

طنجة

45

املوافقة

10/06/2015

ينقل إ%ى طنجة

أصيلة

4

بدون نظرية

05/05/2015

ينقل إ%ى أصيلة

محكمة االستئناف بتطوان
تاونات
فاس

5
8

املوافقة

20/04/2015

ينقل إ%ى تاونات

محكمة االستئناف بسطات
ابن احمد

8

املوافقة

04/06/2015

ينقل إ%ى ابن احمد

محكمة االستئناف بب OPمالل
بنسليمان
امليلة
فضاالت

6
4
3

املوافقة شريطة الخلف

07/04/2015

ينقل إ%ى بنسليمان

محكمة االستئناف بوجدة
3129

محمد الهرد

02/07/1990

فكيك3/

وجدة

24

املوافقة

12/05/2015

ينقل إ%ى وجدة

2155

أحمد الشتيوي

08/08/2014

السعيدية2/

وجدة

24

املوافقة شريطة الخلف

09/02/2015

الرفض للمصلحة التوثيقية

5
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رقم
امللف

االسم الكامل

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

4358

فريد ملطالF

18/01/1994

السعيدية2/

األماكن املطلوبة

بركان

عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

القرار

2

املوافقة شريطة الخلف

17/06/2015

الرفض للمصلحة التوثيقية

محكمة االستئناف بالقنيطرة
 4فائض
0
4
4

5429

خالد اإلدريF

25/05/2012

ع-ن الدفا%ي2/

وزان
جرف امللحة
العرائش
أصيلة

بدون نظرية

18/09/2014

الرفض للمصلحة التوثيقية

5261

املصطفى الش

25/05/2012

ع-ن الدفا%ي2/

القنيطرة
سيدي يح WXالغرب

24
6

املوافقة

04/05/2015

الرفض للمصلحة التوثيقية

5172

حفيظ املستاري

25/05/2012

تروال3/

وزان

 4فائض

املوافقة شريطة الخلف

15/06/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر

5489

عبد ﷲ أمريF

 25/05/2012سيدي رضوان4/

وزان

 4فائض

املوافقة

18/06/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر

5214

عبد السالم رموش

 25/05/2012سيدي رضوان4/

وزان

 4فائض

املوافقة

18/06/2015

الرفض لعدم وجود محل
شاغر

4511

عبد الحميد أوفقR-

محكمة االستئناف بتازة
28/01/1994

أكنول3/

فاس

8

املوافقة شريطة الخلف

18/05/2015

ينقل إ%ى فاس

محكمة االستئناف بورزازات
6
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مديرية الشؤون المدنية

رقم
امللف

االسم الكامل

نتيجة البت في طلبات نقل السادة العدول
دورة  14يوليو 2015

تاريخ
مقر العمل الحاي
االنخراط ي
وعدد العدول به
الخطة

4683

محمد شعي

15/08/1994

أسول2/

5475

قاسم العيدي

25/05/2012

ب اعمارت1/

األماكن املطلوبة

الريش
كلميمة

عدد
الخصاص
01ا

نظرية الرؤساء

تاريخ ورود الطلب

1
1

املوافقة لكون مركز أسول
ال يعرف حركة توثيقية
مهمة وبه عدل قادر عiى
تسي R-خطة العدالة
بتعاون مع أحد العدول
بتنغR-

28/05/2015

القرار

ينقل إ%ى الريش

محكمة االستئناف بالحسيمة
القصر الكبR-
العرائش

4
4

املوافقة

29/09/2014

الرفض للمصلحة التوثيقية

7

