
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  18 06/09/2006 1 إقلیم: إفران إقلیم: وزان رشید شلواح
نعم  28 07/09/2004 4 إقلیم: الخمیسات إقلیم: وزان صالح الدین مصلح
نعم  32 16/09/1999 1 إقلیم: العرائش إقلیم: شفشاون المصطفى جامع
  50 16/09/1998 2 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: العرائش زوركي عبد الرحمان
نعم  40 16/09/1996 1 إقلیم: القنیطرة إقلیم: العرائش شراح راشید
نعم  29 05/09/2003 1 إقلیم: الناضور إقلیم: الحسیمة عماد صالحي
نعم  33 06/09/2001 1 إقلیم: تطوان عمالة: المضیق - الفنیدق السمري احمد
نعم  33 04/09/2002 2 إقلیم: سیدي بنور إقلیم: وزان ایمان شیكاري
نعم  39 16/09/1997 1 إقلیم: سیدي قاسم إقلیم: وزان الدامي محمد
  34 05/09/2007 7 إقلیم: قلعة  السراغنة إقلیم: شفشاون رضوان  المصمودي  

1 / 12 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  2018 



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

تبادل  51 16/09/1997 1 إقلیم: الحاجب عمالة: فاس لطف هللا العیساوي
تبادل  29 21/09/2004 1 إقلیم: جرسیف إقلیم: تازة زكریاء بوقیوع

نعم  36 16/09/1994 1 إقلیم: سیدي سلیمان إقلیم: صفرو لحسن  أجغو
  56 16/09/1984 1 إقلیم: صفرو إقلیم: بولمان خالد حینجي
نعم  36 06/09/2000 2 إقلیم: موالي یعقوب إقلیم: تاونات منیر بلحیان
  48 16/09/1999 3 عمالة: المضیق - الفنیدق إقلیم: تاونات عبد القادر الصكر
نعم  33 06/09/2000 1 عمالة: طنجة - أصیال إقلیم: تاونات كمال الفرجة
تبادل  60 16/09/1988 1 عمالة: فاس إقلیم: الحاجب إدریس مبتكر

نعم  39 16/09/1994 1 عمالة: فاس إقلیم: إفران خدیجة ابكارة

2 / 12 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  2018 



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

  49 06/09/2000 1 إقلیم: الحوز إقلیم: طاطا صالح غالب
  42 06/09/2001 6 إقلیم: الصویرة إقلیم: طاطا زھرة اوجامع
  23 06/09/2006 1 إقلیم: العیون إقلیم: طاطا نوفي سمیر
  61 16/09/1988 1 إقلیم: تنغیر إقلیم: طاطا الداودي  محمد
نعم  28 06/09/2001 3 إقلیم: شتوكة آیت باھا إقلیم: طاطا محمد سلیمان
  28 07/09/2005 8 إقلیم: شیشاوة إقلیم: طاطا الشافعي حمزة
  41 04/09/2002 8 إقلیم: میدلت إقلیم: طاطا بالحسن محمد
  29 07/09/2004 7 إقلیم: وزان إقلیم: تیزنیت بشار عبد الرحیم
نعم  40 06/09/2000 1 عمالة: أكادیر  إدا وتنان إقلیم: شتوكة آیت باھا عبد الواحد بوطیب 

3 / 12 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  2018 



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

نعم  25 06/09/2006 2 إقلیم: الحوز إقلیم: تنغیر الشمیطي امال

4 / 12 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  2018 



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

  37 16/09/1996 3 إقلیم: الدریوش إقلیم: كلمیم حسن الورداني
  45 07/09/2004 5 إقلیم: الرحامنة إقلیم: طانطان عبد الرزاق فاطن
نعم  34 16/09/1998 1 إقلیم: تیزنیت إقلیم: سیدي افني نوریة الدغیرني
نعم  14 02/09/2009 9 إقلیم: سطات إقلیم: كلمیم ایمان شیخي
  35 05/09/2008 5 إقلیم: شیشاوة إقلیم: سیدي افني یوسف قاق
  25 16/09/1998 10 إقلیم: وادي الذھب إقلیم: أسا - الزاك كلیل خالد

5 / 12 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  2018 



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

  43 16/09/1999 10 إقلیم: السمارة إقلیم: العیون رشید ورد
  54 16/09/1989 2 إقلیم: العرائش إقلیم: العیون عزیز عبارو
  47 04/09/2002 1 إقلیم: العیون إقلیم: طرفایة سیدي أحمد   الداه
  36 07/09/2004 10 إقلیم: وزان إقلیم: العیون حبیبي الحسین
نعم  32 01/01/2002 2 عمالة: إنزكان ایت ملول إقلیم: بوجدور الحسین الھتاف

6 / 12 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  2018 



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

  47 16/09/1996 1 إقلیم: العیون إقلیم: وادي الذھب عبد الكریم     بنشھید

7 / 12 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  2018 



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

  51 16/09/1992 1 إقلیم: الفقیھ بن صالح إقلیم: خریبكة مكاوي محمد
نعم  40 16/09/1991 2 إقلیم: القنیطرة إقلیم: أزیالل یونس    مرشیش
نعم  46 16/09/1997 1 إقلیم: بني مالل إقلیم: أزیالل موحى حفضي
  49 07/09/2004 1 إقلیم: خریبكة إقلیم: الفقیھ بن صالح أفوكال خدیجة

8 / 12 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  2018 



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  36 07/09/2004 3 إقلیم: النواصر إقلیم: برشید لیلى كمرة
تبادل  41 16/09/1997 1 إقلیم: سطات إقلیم: مدیونة المجبر فؤاد
تبادل  40 16/09/1999 1 إقلیم: سیدي سلیمان عمالة مقاطعات ابن مسیك عبد الحكیم العلمي
تبادل نعم 25 07/09/2004 4 إقلیم: مدیونة إقلیم: سطات نادیة یاتمي

  41 04/09/2002 4 إقلیم: وزان عمالة مقاطعات موالي رشید لملیحي عبدالحلیم
نعم  36 16/09/1997 2 عمالة: المحمدیة عمالة مقاطعة عین الشق نجاة  دمني
نعم  45 16/09/1998 1 عمالة: سال عمالة: المحمدیة أحمد لعزیز حسناء

9 / 12 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  2018 



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

  37 16/09/1998 2 إقلیم: الیوسفیة إقلیم: الحوز اسماعیل المعاشي
نعم  29 05/09/2003 8 عمالة مقاطعات موالي رشید إقلیم: شیشاوة خالد المتحمس
نعم  35 04/09/2002 2 عمالة مقاطعة عین الشق إقلیم: الحوز الدریوش عبد الكریم

10 / 12 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  2018 



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

  64 16/09/1988 1 إقلیم: بنسلیمان عمالة: الرباط القرني صفیة
  44 16/09/1993 1 إقلیم: تیزنیت إقلیم: سیدي قاسم ایت رقوش الحسین
تبادل  39 06/09/2000 1 عمالة مقاطعات ابن مسیك إقلیم: سیدي سلیمان طیوبي نور الدین

نعم  40 06/09/2001 1 عمالة: الرباط عمالة: سال كھكة سعید
نعم  39 06/09/2001 1 عمالة: الصخیرات  - تمارة عمالة: سال مسقابوش یونس
نعم  39 06/09/2000 3 عمالة: المحمدیة عمالة: الصخیرات  - تمارة عبدالرزاق فقیر
نعم  44 16/09/1999 1 عمالة: سال إقلیم: القنیطرة سعید اإلدریسي
نعم  43 16/09/1995 1 عمالة: سال إقلیم: سیدي سلیمان عمر اخریص

11 / 12 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  2018 



الشرق    الجھة األصلیة   :

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

  43 16/09/1996 9 إقلیم: بولمان إقلیم: فجیج ابن عدي سعید
تبادل  40 16/09/1997 1 إقلیم: تازة إقلیم: جرسیف العزیزي توفیق

نعم  29 07/09/2004 1 إقلیم: تاوریرت إقلیم: الدریوش عبد العالي بولعالم

12 / 12 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  2018 


