
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

43 05/09/2003 6 إقلیم: أزیالل إقلیم: طاطا ابراھیم بایشو
نعم 41 16/09/1998 1 إقلیم: الحوز إقلیم: طاطا خالد ادریكي

تبادل 42 04/09/2002 1 إقلیم: تارودانت إقلیم: شتوكة آیت باھا لعبوب حسن
44 16/09/1993 10 إقلیم: سیدي قاسم عمالة: إنزكان ایت ملول ایت رقوش الحسین

تبادل 39 06/09/2001 1 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: تارودانت باعال عبد العزیز
34 04/09/2002 4 إقلیم: كلمیم إقلیم: شتوكة آیت باھا زعیم علي

نعم 25 07/09/2005 2 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: تیزنیت تباري خلیل

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  2017 



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

41 07/09/2005 7 إقلیم: أزیالل إقلیم: أسا - الزاك بن زویة عبد الغاني
32 06/09/2006 7 إقلیم: أزیالل إقلیم: كلمیم سعید یوسفي

32 06/09/2006 4 إقلیم: الرحامنة إقلیم: كلمیم ابراھیم الخیاوي
41 06/09/2001 1 إقلیم: السمارة إقلیم: طانطان الحسین عنبر
44 07/09/2004 1 إقلیم: الیوسفیة إقلیم: كلمیم االحالفي علي
41 07/09/2005 3 إقلیم: بولمان إقلیم: أسا - الزاك لحیان رضوان

نعم 36 01/01/2005 3 إقلیم: تارودانت إقلیم: كلمیم عبد الھادي     ایت النویس
نعم 23 07/09/2005 6 إقلیم: تنغیر إقلیم: كلمیم ادریس لعسو

38 16/09/1998 1 إقلیم: تیزنیت إقلیم: سیدي افني محمد أزرور
نعم 32 16/09/1994 1 إقلیم: جرسیف إقلیم: طانطان حفیظ اجدید
نعم 40 06/09/2000 2 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: كلمیم عبد الواحد بوطیب 

23 01/01/2005 8 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: كلمیم عبد الكبیر الجراري
39 16/09/1999 1 إقلیم: قلعة  السراغنة إقلیم: كلمیم أحمد شوقي

نعم 35 01/01/2002 2 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: سیدي افني ازبور عبد المجید
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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

49 06/09/2001 1 إقلیم: آسفي إقلیم: الصویرة خیرور یوسف
نعم 48 16/09/1994 1 إقلیم: الجدیدة إقلیم: الیوسفیة زینب وردي

41 16/09/1998 1 إقلیم: الرحامنة إقلیم: الیوسفیة عبد الوافي الحنافي
نعم 34 16/09/1993 2 إقلیم: النواصر إقلیم: الرحامنة الزوھرة رابحي

45 16/09/1998 1 إقلیم: الیوسفیة إقلیم: الیوسفیة الحسین بوطالب
نعم 37 19/09/2003 1 إقلیم: برشید إقلیم: الرحامنة محمد الھاشمي

تبادل نعم 30 04/09/2002 1 إقلیم: شیشاوة عمالة: مراكش محمد العبد لباعلي
تبادل 24 07/09/2004 1 عمالة: مراكش إقلیم: شیشاوة الناح كمال

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   
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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

تبادل 59 17/09/1990 6 إقلیم: الحاجب إقلیم: میدلت امریرود الحوساین
39 06/09/2001 8 إقلیم: الرشیدیة إقلیم: الرشیدیة بن زیان عبد العالي

34 07/09/2004 3 إقلیم: الرشیدیة إقلیم: تنغیر حابا عبد هللا
31 07/09/2005 1 إقلیم: خنیفرة إقلیم: الرشیدیة محمد افتاتي
48 16/09/1998 5 إقلیم: میدلت إقلیم: الرشیدیة محمد حاجي

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  2017 



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

49 05/09/2003 4 إقلیم: الخمیسات إقلیم: تاونات عبداللطیف المھداوي
35 06/09/2001 2 إقلیم: تاونات إقلیم: تاونات ادریسي ازمي عبد العزیز

نعم 30 01/01/2002 3 إقلیم: سیدي سلیمان إقلیم: بولمان زوبیدة  المسناوي
نعم 41 16/09/1997 1 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: بولمان سعید أوحبشان

تبادل 34 06/09/2000 1 إقلیم: میدلت إقلیم: الحاجب موألي الشریف كریمي

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  2017 



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 38 06/09/2001 9 إقلیم: الخمیسات إقلیم: أزیالل السالمي محمد
52 06/09/2000 7 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: خنیفرة نورالدین زرھنون

45 06/09/2001 3 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: أزیالل الرصافي ملود
نعم 55 16/09/1989 1 إقلیم: بني مالل إقلیم: الفقیھ بن صالح احمد مفاتح
نعم 25 07/09/2004 5 إقلیم: سطات إقلیم: أزیالل نادیة یاتمي
نعم 40 06/09/2000 1 عمالة: مراكش إقلیم: الفقیھ بن صالح مجیدیلة محمد

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  2017 



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 16/09/1997 1 إقلیم: الرحامنة إقلیم: الحسیمة الناضفي لیلى
39 21/09/1987 10 إقلیم: برشید إقلیم: شفشاون مداق عبدالحق

نعم 38 06/09/2001 1 إقلیم: تطوان إقلیم: شفشاون زھراء بوریقي
نعم 27 12/09/2002 3 إقلیم: سیدي بنور إقلیم: شفشاون الھام شھال
نعم 35 06/09/2000 9 إقلیم: سیدي سلیمان إقلیم: وزان طیوبي نور الدین
نعم 21 06/09/2006 2 إقلیم: موالي یعقوب إقلیم: الحسیمة عبد اللطیف معتصم

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  2017 



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 37 16/09/1999 1 إقلیم: الصویرة عمالة: سال اسقف یوسف
نعم 46 17/09/1996 1 إقلیم: القنیطرة إقلیم: سیدي قاسم بوساعة الزھراء
نعم 41 17/09/1990 6 إقلیم: القنیطرة إقلیم: سیدي سلیمان العربي حیداوي
نعم 28 05/09/2003 10 عمالة مقاطعة عین الشق إقلیم: الخمیسات بعزة محمد
نعم 42 16/09/1994 1 عمالة: سال إقلیم: القنیطرة بلعرج بوجمعة

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  2017 



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 44 06/09/2000 1 إقلیم: خریبكة إقلیم: برشید لمیاء بلفقیھ
نعم 38 16/09/1998 10 عمالة: المحمدیة عمالة مقاطعة عین الشق أحمد لعزیز حسناء

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  2017 



الداخلة - وادي الذھب    الجھة األصلیة   :

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

25 13/09/2001 1 إقلیم: شفشاون األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین لجھة 
الداخلة-وادي الذھب

شھاب لطیفة

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  2017 



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

نعم 46 16/09/1999 5 عمالة: طنجة - أصیال إقلیم: السمارة ابراھیم ابو ریشة

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  2017 


