
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

  54 05/09/2003 1 إقلیم: آسفي إقلیم: سیدي بنور محسین كریمي
  51 16/09/1998 1 إقلیم: النواصر األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة الدار 

البیضاء-سطات
مكداني المھدي

نعم  37 16/09/1997 1 إقلیم: بنسلیمان عمالة: المحمدیة نجاة  دمني
  39 02/09/2009 7 إقلیم: تاونات إقلیم: سطات ایمان شیخي
  40 16/09/1997 9 إقلیم: شیشاوة إقلیم: سطات المجبر فؤاد
نعم  28 07/09/2005 1 عمالة مقاطعات موالي رشید إقلیم: النواصر شبیب خدیجة
نعم  54 16/09/1994 1 عمالة مقاطعة الحي الحسني عمالة مقاطعات موالي رشید حسن   أیت البور
نعم  35 05/09/2003 3 عمالة: الصخیرات  - تمارة عمالة مقاطعة عین الشق بعزة محمد
  61 21/09/1983 1 عمالة: المحمدیة إقلیم: برشید عبد المالك خزراجي

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  2020 



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

نعم  49 04/09/2002 1 إقلیم: الجدیدة إقلیم: الیوسفیة نادیة شربي
  51 16/09/1995 3 إقلیم: الصویرة إقلیم: الحوز عبدالرحیم الساسي
  55 16/09/1998 2 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: قلعة  السراغنة أبوثابت بوعزة
نعم  40 16/09/1999 1 إقلیم: برشید إقلیم: الصویرة اسقف یوسف
  23 07/09/2005 1 إقلیم: تنغیر إقلیم: شیشاوة الشافعي حمزة
  42 16/09/1997 1 إقلیم: سطات إقلیم: شیشاوة صالح الدین حبشي
  41 06/09/2000 6 إقلیم: سطات إقلیم: الحوز صالح غالب
  47 06/09/2001 1 إقلیم: ورزازات إقلیم: الصویرة زھرة اوجامع
نعم  45 16/09/1999 1 عمالة: مراكش إقلیم: الصویرة الشكیري علي

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  2020 



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

  79 16/09/1986 1 إقلیم: الحاجب إقلیم: تنغیر الحسن موعشى
  46 16/09/1999 2 إقلیم: الحوز إقلیم: تنغیر كنتاوي خدیجة
نعم  15 04/09/2012 7 إقلیم: تاونات إقلیم: زاكورة عبد العظــــیم  بوبكري
  42 06/09/2000 7 إقلیم: تطوان إقلیم: میدلت موالي الشریف كریمي
  39 05/09/2007 1 إقلیم: تنغیر إقلیم: الرشیدیة العكیوي الحسین
نعم  32 07/09/2005 3 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: ورزازات محمد رضوان

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  2020 



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

  41 07/09/2004 1 إقلیم: الحسیمة إقلیم: شفشاون محمد سقید
نعم  28 02/09/2009 4 إقلیم: القنیطرة إقلیم: شفشاون لمغاري أسماء
نعم  25 07/09/2004 1 إقلیم: تازة إقلیم: وزان نصلة أسماء
نعم  32 07/09/2004 6 إقلیم: تاونات إقلیم: الحسیمة الربیعي اسماعیل
  37 04/09/2002 1 إقلیم: فجیج إقلیم: الحسیمة وزان فرحات
  43 06/09/2001 1 إقلیم: فحص - انجرة إقلیم: تطوان السمري احمد
  41 04/09/2002 7 إقلیم: قلعة  السراغنة إقلیم: وزان لملیحي عبدالحلیم
نعم  36 07/09/2004 3 إقلیم: موالي یعقوب إقلیم: وزان واحساین طارق
  36 05/09/2003 3 إقلیم: وزان إقلیم: الحسیمة أوزال رشید
نعم  13 04/09/2012 3 عمالة: المحمدیة إقلیم: شفشاون خدیجة محب
نعم  33 02/09/2002 2 عمالة: طنجة - أصیال إقلیم: الحسیمة دلیلة بلحاج
نعم  46 16/09/1998 2 عمالة: وجدة - أنكاد إقلیم: الحسیمة أحمد الدرقاوي

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  2020 



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

  47 06/09/2001 2 إقلیم: الحوز إقلیم: تارودانت اكراید میلود
  45 07/09/2004 1 إقلیم: الحوز إقلیم: تارودانت الشین رشید
  27 05/09/2008 2 إقلیم: تنغیر إقلیم: طاطا محمد المساوي
  43 08/10/2002 8 إقلیم: سطات إقلیم: تارودانت عمراني مغانیم
نعم  38 04/09/2002 1 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: شتوكة آیت باھا نائلة  رویندي

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  2020 



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  28 06/09/2000 1 إقلیم: الخمیسات إقلیم: تاونات اسبیع ادریس
نعم  27 04/09/2002 4 إقلیم: القنیطرة إقلیم: تاونات  امال السمودي
  47 04/09/2002 4 إقلیم: تاوریرت إقلیم: بولمان رشید حاسین
  40 07/09/2005 10 إقلیم: وزان إقلیم: تازة رضوان الھواري
نعم  38 16/09/1999 1 عمالة: فاس إقلیم: تاونات ایمان المخفي

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  2020 



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 16/09/1997 1 إقلیم: السمارة إقلیم: أسا - الزاك مرجي فاطمة
  33 06/09/2006 7 إقلیم: الصویرة إقلیم: أسا - الزاك واعزیز رشید
  40 06/09/2001 1 إقلیم: العیون إقلیم: طانطان جمیلة روبیو
نعم  29 06/09/2000 1 إقلیم: الیوسفیة إقلیم: كلمیم نجاة  الوافي
  44 07/09/2005 5 إقلیم: تارودانت إقلیم: كلمیم أوزال أحمد
  42 05/09/2007 4 إقلیم: تارودانت إقلیم: كلمیم ادراق عبد الحكیم
نعم  34 01/01/2005 1 إقلیم: تارودانت إقلیم: طانطان محمد حمدان
نعم  32 07/09/2005 1 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: كلمیم امزیل خدیجة
  34 07/09/2005 4 إقلیم: شیشاوة إقلیم: طانطان یوسف زیان
  38 05/09/2007 6 إقلیم: طاطا إقلیم: أسا - الزاك محمد  ابرایم
  31 07/09/2004 1 إقلیم: میدلت إقلیم: أسا - الزاك مدوش  الحسین
  32 07/09/2005 1 إقلیم: وادي الذھب إقلیم: سیدي افني عزیز األبیض

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  2020 



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

  24 05/09/2011 7 إقلیم: الصویرة إقلیم: طرفایة اعفیر   عبداللطیف
  44 01/01/2002 3 إقلیم: تارودانت إقلیم: بوجدور الحسین الھتاف
  45 16/09/1999 1 عمالة مقاطعة عین الشق إقلیم: السمارة رشید ورد

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  2020 



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

نعم  28 14/09/2000 1 إقلیم: برشید إقلیم: أزیالل أمینة الحداد
نعم  30 16/09/1998 1 إقلیم: بني مالل إقلیم: أزیالل سیف االسالم     فضلي
  51 16/09/1994 2 إقلیم: سیدي بنور إقلیم: أزیالل عبدالقادر  البوعادي

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  2020 



الشرق    الجھة األصلیة   :

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

  34 06/09/2001 6 إقلیم: وزان إقلیم: فجیج جمال العوني

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  2020 



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  45 16/09/1996 2 عمالة: سال إقلیم: القنیطرة حسناء اعمارة

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  2020 


