
  وھواتفھم FNE للتعلیم الوطنیة للجامعةالئحة الجھات والكتاب الجھویین ) 41/4/9201(صیغة ½ 
 رقم  الجھة الجھوي العام الكاتب الھاتف  رقم الجھة الجھوي العامالكاتب  الھاتف

 1 طنجة تطوان الحسیمة يالشاوي الھاد 0661475520+  0600080700  7 مراكش أسفي المزكوطي عبد العاطي 0663689351+  0700061940
 2 الشرق دھاك محمد 0536703106+  0674376018  8 درعة تافیاللت رزقو إبراھیم 0668943969
  3  فاس مكناس  الفضیول محمد 0661507295+  0600081008  9 سوس ماسة حیموتي حسن 0600072634
  4  اط سال القنیطرةالرب  یوسفي محمد  0700061944  10 كلمیم واد نون مود رشید 0661786714
  5  بني مالل جنیفرة  أمرار إسماعیل  0628067190  11 العیون الساقیة الحمراء محمد سالماألكحل  6489977770

  6  الدار البیضاء سطات  السوالم أحمد  0667015870+  0600079004  12  وادي الذھبالداخلة  بطاح أحمد 0678190410+  0678433139

 وھواتفھم FNE للتعلیم الوطنیة لجامعةل نیقلیمیاإل تابوالك األقالیم الئحة 
رقم  اإلقلیم اإلقلیمي العام الكاتب الھاتف

 طنجة تطوان الحسیمة
 1 اصیلة-طنجة  بنعمر أحمد 0678598934
 2 الفنیدق-المضیق لمرابط محمد 0618109165
 3 تطوان الھاديالشاوي  0661475520+  0600080700
 4 أنجرة-الفحص  عثمان الطیب 0610862414
 5 العرائش شفیقالعبودي  0634490335+  0674951484
 6 الحسیمة حمدأبوكزیر  0600032324
 7 شاونشف  بنعلي عبد العزیز 0600073006+  0669212920
 8 وزان الحمداني عبد الرحیم 0707746777

  
 لشرقا

 9 أنجاد-وجدة شعوف الحسین 0662141524
 10 الناضور محمدیاسین  0602689924+  0600035294
 11 الدریوش  أوعكي عبد الخالق 0630357312
 12 جرادة محمدالوالي  0624211580+  0600070123
 13 بركان  إدریس عالشي 0600047504
 14 تاوریرت حمدأصدیقي  0633736167
 15 جرسیف شویا محمد 0667775777+  0600047744
 16 فجیج  أیت عبد الرحان الحسین  0655396183+  0622207001

      

رقم  اإلقلیم اإلقلیمي العام الكاتب الھاتف
   فاس مكناس   

 17 فاس محمدالفضیول  0661507295+  0600081008
 18 مكناس حاتممرشید  0665188980
 19 الحاجب ب الحبیبن كروم  0665254680
 20 إفران خونا محمد 0659518407

 21 موالي یعقوب محمد مجاھد 7036542106
 22 صفرو البقالي العربي  0608881906
 23 بولمان بوطاھر بضري 0623124101
 24 تاونات عبد اللطیف مجاھد 0661461180
 25 تازة واعلي فرید 0662310387+  0600046441

  
 الرباط سال القنیطرة

 26 الرباط الشوھة محمد 0637808343
 27 سال عبد الكریم كوزة 0676074803
 28 تمارة - الصخیرات  التھامي زورارة 0614218002+  0600045375
البیصوري عبد الرحمن   0667071037+  0600035222  29 القنیطرة
 30 الخمیسات محمد رقیة ب 0661679597
 31 سیدي قاسم دماغ سعید 0770964004
 32 سلیمان سیدي كركوب ع العالي 0606996205

       



رقم  اإلقلیم اإلقلیمي العام الكاتب الھاتف
   بني مالل جنیفرة    

 33 بني مالل سماعیلإ امرار 0628067190
 34 أزیالل الیازید فضلي 0653053616+  0603507942
 35 الفقیھ بن صالح ع الرزاق شقراطي 0662331041
 36 خنیفرة عفیر ع الواحد 0642949569
 37 خریبكة جبار محمد  0677941052

 الدار البیضاء سطات
 38 أنفا-الدار البیضاء سلیمانالحسني  0614147756
 39 مرس السلطان-الفداء منو سعید 6815458480

 40 الحي المحمدي-عین السبع ھشام عادل 0698219295
 41 الحي الحسني بسمة ةتاغد 0665805003
 42 عین الشق حمدأالسوالم  0667015870+  0600079004
 43 سیدي البرنوصي اري حسنصح 0642804234+  0663684750
 44 ابن امسیك بووشمة ع الرحمان 0675931209
 45 موالي رشید سعیدایت زھرة  0663102696 + 0600024578
 46 المحمدیة الحمیدالزفزاف  0675820555+  0666613473
 47 الجدیدة أمینةبلشھب  0671971978+  0600070840
 48 النواصر خالدبھیمة  0608849498
 49 مدیونة حسنبنھار  0667284430
 50 بنسلیمان أمینةسبیل  0606777600+  0618604345
 51 برشید فراجي محمد 0613743752
 52 سطات سعدي مولودي 6684046370+  0600072625
 53  سیدي بنور  بغدادي ع الرحیم  0667581876

 مراكش أسفي
 54 مراكش محمد دوعمي 0600044899+  0666254275
 55 شیشاوة عبد الحكیمرزقي  0665222055
 56 الحوز حسن طویلأ 0666745102+  0661798438
 57 قلعة السراغنة دریسإ باحماد 0662497375
 58 الصویرة حمدأ شبكوني 0661066920
 59 الرحامنة ربیع عز الدین 0655158005
 60 آسفي ادموساعیف مر 0662845941
 61 الیوسفیة محمد عزیز 0676007337

رقم  اإلقلیم اإلقلیمي العام الكاتب الھاتف
 درعة تافیاللت

0600095457  +0665850013 
0657479064 

 62 الرشیدیة حمدأم  حافیظي

 63 ورزازات محمداوفقیر  0661980916
 64 میدلت لحسناحسیني  0667306809
 65 تنغیر  بن عزى سعید 0633628262
 66 زاكورة مالكي ع المنعم 0690998400

 سوس ماسة
 67 إداوتنان- أكادیر حیموتي حسن 0600072634
 68 آیت ملول-  انزكان لضعیف حسنا 0672709199
 69 آیت باھا -شتوكة  بیكوز مصطفى 0676046347
 70 تارودانت ایت لحبیب بوبكر 0668180039+  0680005264
 71 تیزنیت بقالي نورالدین 0670119464
 72 طاطا هللا بوشیا عبد 0662534445

 كلمیم واد نون
 73 كلمیم مریزق ھشام  0666601294
 74 الزاك - أسا حباتا الشیخ 0661901296
 75 طانطان الشیخین كمال 0662534567
 76 سیدي إفني أكدیر مولود 0662039552

 العیون الساقیة الحمراء
 77 العیون أزركي سعید 0611539238
 78 وربوجد شاكر حسان 0600448175
 79 طرفایة ماء العینین سیدي بویا 0662845087
 80 السمارة عزیزمني  0621950524

 وادي الذھبالداخلة 
 81 (الداخلة) وادي الذھب أورعو محمد 0623060594
 82 أوسرد / منسقالكدیري ماموني  0672588396

 
 

ة العام/ة الوطني/ /ةالكاتب الھاتف  اإلطار 
  UFEM FNEاتحاد نساء التعلیم بالمغرب أمینةبلشھب  0671971978+  0600070840
   JEM FNEاتحاد شباب التعلیم بالمغرب  زویتن كمال  0613136540
   UREM FNE بالمغرباتحاد متقاعدي/ات التعلیم   السرغیني لكلیلي العربي 6813201860

    


