
كلمیم - واد نون    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  42 07/09/2004 1 إقلیم: أزیالل إقلیم: أسا - الزاك الشاھیر السعید
  73 16/09/1998 2 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: كلمیم عبد المجید الصافي
  52 16/09/1994 1 إقلیم: تارودانت إقلیم: كلمیم الركراكي  فؤاد
نعم  24 03/09/2013 4 إقلیم: تارودانت إقلیم: كلمیم عزیز بوفریوا
  44 04/09/2002 1 إقلیم: زاكورة إقلیم: كلمیم أشطو زاید
  42 16/09/1997 1 إقلیم: سیدي افني إقلیم: كلمیم بھوش  عالي
  24 04/09/2012 1 إقلیم: فجیج إقلیم: أسا - الزاك عبد اللطیف اعطارن

1 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



درعة - تافیاللت    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  42 23/09/2004 2 إقلیم: أزیالل إقلیم: زاكورة مصطفى أعنزا
نعم  20 05/09/2007 1 إقلیم: القنیطرة إقلیم: الرشیدیة عسیلة سومیة
  29 05/09/2007 1 إقلیم: تاوریرت إقلیم: میدلت السنوسي حمید

2 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



طنجة - تطوان - الحسیمة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  32 07/09/2005 2 إقلیم: أزیالل إقلیم: الحسیمة ابن علي عزیز
نعم  26 06/09/2000 4 إقلیم: الخمیسات إقلیم: شفشاون سعاد موساوي
نعم  26 05/09/2011 2 إقلیم: بنسلیمان إقلیم: وزان السحایمي نبیل
  46 04/09/2002 5 إقلیم: سطات إقلیم: شفشاون حسن خصة
نعم  25 04/09/2012 1 إقلیم: سطات إقلیم: الحسیمة سمیة الناصري
  56 16/09/1996 3 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: شفشاون راضھ سمیر
نعم  45 16/09/1992 2 إقلیم: فحص - انجرة إقلیم: الحسیمة رضوان خضیر

3 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



الدار البیضاء  - سطات    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  47 11/09/2001 1 إقلیم: الجدیدة إقلیم: سیدي بنور المكاوي عزیز
  40 08/10/2002 10 إقلیم: العیون إقلیم: سطات عمراني مغانیم
  55 16/09/1999 2 إقلیم: سطات إقلیم: مدیونة عبد الكریم بحار
  42 06/09/2000 10 إقلیم: قلعة  السراغنة إقلیم: سطات صالح غالب
  57 06/09/2001 1 إقلیم: مدیونة عمالة مقاطعات ابن مسیك عبد الصمد سلیماني
نعم  45 16/09/1997 1 عمالة مقاطعات ابن مسیك إقلیم: النواصر محمد التلجاوي
تبادل  25 04/09/2012 1 عمالة مقاطعات ابن مسیك عمالة: المحمدیة خدیجة محب

  49 21/09/1987 1 عمالة مقاطعات عین السبع الحي المحمد إقلیم: برشید مداق عبدالحق
  79 16/09/1987 1 عمالة: المحمدیة عمالة مقاطعات عین السبع الحي المحمد جلول ابراھیم
تبادل  47 06/09/2000 1 عمالة: المحمدیة عمالة مقاطعات ابن مسیك طیوبي نور الدین

4 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



فاس - مكناس    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  38 16/09/1994 2 إقلیم: الحاجب إقلیم: تاونات العثماني ادریس
نعم  18 02/09/2010 4 إقلیم: برشید إقلیم: بولمان سیف الدین الزھري
  44 06/09/2006 1 إقلیم: تاوریرت إقلیم: تاونات رشید  الصدقیة
  68 16/09/1999 2 إقلیم: موالي یعقوب إقلیم: تاونات محمد عبد النور القرینعي
نعم  41 06/09/2000 1 عمالة: فاس إقلیم: موالي یعقوب منیر بلحیان

5 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



سوس - ماسة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  38 06/09/2001 1 إقلیم: الحوز إقلیم: تارودانت أمل فرح
  48 04/09/2002 2 إقلیم: الرحامنة إقلیم: تارودانت موالي سلیمان إشطوحن
نعم  29 16/09/1999 1 إقلیم: القنیطرة إقلیم: طاطا البھدي لالة حسناء
نعم  20 05/09/2008 1 إقلیم: تارودانت إقلیم: طاطا رشید المودن
نعم  40 15/09/2003 2 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: تارودانت لمیاء أوزال

6 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



بني مالل - خنیفرة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  52 06/09/2000 5 إقلیم: الخمیسات إقلیم: أزیالل نوال بلفقیھ
نعم  40 16/09/1996 1 إقلیم: النواصر إقلیم: أزیالل أفطواك خالد
نعم  25 04/09/2012 2 إقلیم: سیدي بنور إقلیم: أزیالل معاد الیامیني
نعم  32 06/09/2001 1 إقلیم: قلعة  السراغنة إقلیم: أزیالل نادیة ایتدوصو
  55 16/09/1998 2 عمالة: طنجة - أصیال إقلیم: الفقیھ بن صالح زوركي عبد الرحمان

7 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



العیون -  الساقیة الحمراء    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  45 16/09/1996 2 إقلیم: الرحامنة إقلیم: العیون عبد الكریم بنشھید
  42 07/09/2004 1 إقلیم: العیون إقلیم: بوجدور محمد  أغبو
  32 07/09/2004 2 إقلیم: بوجدور إقلیم: طرفایة المعتدیل عبد المجید
  29 06/09/2000 5 إقلیم: میدلت إقلیم: بوجدور محمد بري

8 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



الشرق    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  18 02/09/2010 3 إقلیم: برشید إقلیم: فجیج مدیحة بوعكاد
  42 06/09/2006 2 إقلیم: جرسیف إقلیم: تاوریرت ابتسام  الدخیسي

9 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



الرباط - سال - القنیطرة    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

نعم  49 06/09/2001 1 إقلیم: بني مالل إقلیم: سیدي قاسم عثمان بنصحري
  61 16/09/1997 3 إقلیم: موالي یعقوب إقلیم: الخمیسات العمیم عبد المجید
نعم  44 06/09/2001 1 عمالة مقاطعة الحي الحسني إقلیم: الخمیسات العمري بنداود
نعم  51 16/09/1996 1 عمالة: أكادیر  إدا وتنان عمالة: سال حراق سناء
نعم  45 16/09/1991 1 عمالة: سال إقلیم: القنیطرة یونس    مرشیش

10 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 



مراكش - آسفي    الجھة األصلیة   :

مالحظات إلتحاق بالزوج (ة) م النقط ت اإلختبار تاریخ التوظیف اإلسم والنسب األكادیمیة الجھویة أو المدیریة اإلقلیمیة األصلیة  المدیریة اإلقلیمیة للتعیین

  61 16/09/1997 1 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: قلعة  السراغنة الركوعي بوسلھام
نعم  40 16/09/1997 2 عمالة: الصخیرات  - تمارة إقلیم: الرحامنة الناضفي لیلى
نعم  35 07/09/2004 1 عمالة: مراكش إقلیم: الرحامنة أسماء لعكري

11 / 11 ات املدرسیة لقطا ظمي العمل  رة الوزاریة رمق 022*17 بتارخي 06/03/2017 املتعلقة ب ضیات املذ ه طبقا ملق لتوج ات مدرسیة  وىل إسنادمه قطا ت االٕقلميیة اليت س ر ملد ن  د ملحوظة: مت تعیني مجیع املستف   

نتیجة الحركة اإلنتقالیة للمستشارین في التوجیھ التربوي لسنة  2021 


