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ن نوع الطلباإلسم والنسبأكاديمية التعيي 

أولوية

 حسب 40%

اإلستحقاق

ترتيب

 اإلختيار

1نعم(ة)متزوجالتاقي عبدهللا الحسيمة- تطوان - طنجة 

1نعم(ة)متزوجنجيب االدريسي الحسيمة- تطوان - طنجة 

2نعم(ة)متزوجعبدالمجيد العباسي الحسيمة- تطوان - طنجة 

1(ة)إلتحاق بالزوجمصطفى ابن يعيش الحسيمة- تطوان - طنجة 

1(ة)متزوجعبد الرحيم بوراس الحسيمة- تطوان - طنجة 

4(ة)متزوجبالعثماني عبد الغني الحسيمة- تطوان - طنجة 

3(ة)متزوجمحمد بوعفية الحسيمة- تطوان - طنجة 

2(ة)متزوجعبد الرحمان عروش الحسيمة- تطوان - طنجة 

2(ة)متزوجسعيد بوحمرة الحسيمة- تطوان - طنجة 

1نعمأنثىمهادى سعاد الشرق

1نعم(ة)متزوجمحمد قادي الشرق

1(ة)متزوجحسن سهيل الشرق

1(ة)متزوجسعيد أسرنانس الشرق

1(ة)متزوجالمخفي أحمد الشرق

3(ة)متزوجالعدناني العلوي البراء الشرق

7(ة)متزوجسعيدة العطريف الشرق

8(ة)متزوججهاد خليفي الشرق

7(ة)متزوجاحساين اوشنا الشرق

4أنثىحبيبة براس الشرق

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجبوزياني لطفي مكناس- فاس 

1نعم(ة)متزوجعزي حسن مكناس- فاس 

1(ة)إلتحاق بالزوجمحمد المرزوقي مكناس- فاس 

3(ة)إلتحاق بالزوجعـــبـــد الـــرزاق    عـكــــازي   مكناس- فاس 

1نعم(ة)متزوجادريس امتوك خنيفرة- بني مالل 

1نعمذكرعبد هللا العبدي خنيفرة- بني مالل 

1نعم(ة)متزوججواد امين خنيفرة- بني مالل 

1نعم(ة)متزوجالمصطفى اشريح خنيفرة- بني مالل 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجبطراح جمال خنيفرة- بني مالل 

1(ة)متزوجيوسف اعلبوش خنيفرة- بني مالل 

1(ة)متزوجبن هادي محمد خنيفرة- بني مالل 

بوي لسنة  ي مركز التوجيه والتخطيط التر   2021نتائج تعيينات خريج 

بوي ي التخطيط التر
ن
المستشارون ف

ي ستعمل عىل تعيينهم بالمديريات اإلقليمية التابعة لها: ملحوظة 
ن التر ن باألمر االتصال فورا باالكاديمية الجهوية للتعيي  ن عىل المعنيات والمعنيي  .يتعي 
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2(ة)متزوجايت طاطا هشام خنيفرة- بني مالل 

2نعم(ة)إلتحاق بالزوجعبد الحق جروان سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجحسن بنحليمة سطات- الدار البيضاء  

2نعم(ة)إلتحاق بالزوجعزوزي خليل سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)متزوجطريق أبو الفضل سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)متزوجمحمد مودتير سطات- الدار البيضاء  

2نعم(ة)إلتحاق بالزوجسكينة اجبلي سطات- الدار البيضاء  

2نعمأنثىليلى كبيشي سطات- الدار البيضاء  

1(ة)إلتحاق بالزوجعبدهللا صخيري سطات- الدار البيضاء  

2(ة)إلتحاق بالزوجزهري الخياطي سطات- الدار البيضاء  

2(ة)إلتحاق بالزوجعبد الواحد اعالوي سطات- الدار البيضاء  

1(ة)إلتحاق بالزوجعبد الجليل الكندزي سطات- الدار البيضاء  

2(ة)إلتحاق بالزوجعبد الرحيم  عزيزي سطات- الدار البيضاء  

1نعم(ة)متزوجهناد عبد الحكيم آسفي- مراكش 

1نعمذكرحاتم اكشريد آسفي- مراكش 

1نعم(ة)إلتحاق بالزوجمنى  معبد آسفي- مراكش 

1(ة)إلتحاق بالزوجياسر بنشولي آسفي- مراكش 

1نعم(ة)متزوجمحمد ايت محيد تافياللت- درعة 

1نعم(ة)متزوجرضوان ابردين تافياللت- درعة 

1نعم(ة)متزوجايت احساين يوسف تافياللت- درعة 

1نعم(ة)متزوجايت الحساين ابراهيم تافياللت- درعة 

1(ة)إلتحاق بالزوجالحوسين اومدان تافياللت- درعة 

1(ة)متزوجبوبكر الخاضر تافياللت- درعة 

1(ة)متزوجاوحسو ادريس تافياللت- درعة 

1(ة)متزوجلقبيلي عبد هللا تافياللت- درعة 

3(ة)متزوجأكساس حميد تافياللت- درعة 

1نعم(ة)متزوجابراهيم وعكي ماسة- سوس 

1نعم(ة)متزوجعبد الكبير أعيسى ماسة- سوس 

1(ة)إلتحاق بالزوجبالهيم مصطفى ماسة- سوس 

1(ة)متزوجكنون السعيد ماسة- سوس 
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4(ة)متزوجناصر علمي ماسة- سوس 

1نعمذكرعماد الدين اكردوس واد نون- كلميم 

1نعم(ة)متزوجسعيد اوحمعلي واد نون- كلميم 

1نعم(ة)متزوجمحمد الداودي واد نون- كلميم 

1(ة)متزوجمحمد ادالرامي واد نون- كلميم 

2أنثىأسماء العيوض واد نون- كلميم 

1ذكرمحمد المختار االدوزي واد نون- كلميم 

8ذكرأقسو  خالد واد نون- كلميم 

10ذكربغوز بالل واد نون- كلميم 

12ذكرجياللي الوالي واد نون- كلميم 

9ذكربن حمو محمد واد نون- كلميم 

1ذكرصفصاف محمد واد نون- كلميم 

11ذكربوعاصم عالء الدين واد نون- كلميم 

4ذكرالحسين بكدة واد نون- كلميم 

1(ة)إلتحاق بالزوجامبارك العناك الساقية الحمراء-  العيون 

1(ة)إلتحاق بالزوجايت المعلم الحسين الساقية الحمراء-  العيون 

1نعمذكرمصطفى بوفوس وادي الذهب- الداخلة 

4(ة)متزوجبوطهير رشيد وادي الذهب- الداخلة 

1(ة)متزوجخالد الطيبي وادي الذهب- الداخلة 

9ذكرالعلجي جمال وادي الذهب- الداخلة 

7ذكرمولود لزهار وادي الذهب- الداخلة 
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