
  وهىاذفهن FNE الجهىييي للجاهعح الىطٌيح للرعلين وأهٌاء الوال الئحح الجهاخ والكراب( 2021 هاي 14)صيغح 
  رقن  الجهح  جهىيكاذة/ أهيي  الهاذف   رقن الجهح  جهىيكاذة/ أهيي  الهاذف

 ن ع ج اطىًٌ زظٓ 0661798438
 ; ِزاوغ أطفً 

 

 طٕدح ذطىاْ ن ع ج اٌؼاوي اٌهادي 00;0>0:000+  9960;58::0 

 اٌسظٍّح
5 

 أ َ ج اٌززٍُاٌىهزأً ع  :>79=;0:55  أ َ ج خثا خاٌذ ==:06;5::0 

 ن ع ج ازّذَ زافٍظً  0:8=;8;0:9+  ;989=0:000
 > درػح ذافٍالٌد

 

 ن ع ج اٌىاًٌ دمحم  0624211580 
 6 اٌؼزق

 أ َ ج ػؼىف اٌسظٍٓ 6585968::0  أ َ ج لادري ٌىٔض =07=0:6750 

 ن ع ج زٍّىذً زظٓ  6:78;0:000
 = طىص ِاطح 

 

 ن ع ج سغذور طٍّز 90>9;0:866 
 7 فاص ِىٕاص

 أ َ ج طؼٍذج وّاي 0=76;>>0:0  أ َ ج ػاوطىف رتٍؼح 0:8;=:0:98 

 ن ع ج ِىد رػٍذ 58;:>;5::0
 50 وٍٍُّ واد ٔىْ 

 

 اٌزتاط طال ن ع ج تىوطاٌح رػٍذ 9;675=5::0+  6::6;0:000 

 اٌمٍٕطزج  
8 

 أ َ ج طثاػً أزّذ 90==::;>:0+  =5:99;5;:0  أ َ ج خىِأً دمحم اٌؼٍخ 070;9>0:85 + 6:95;0:000 

 اٌؼٍىْ اٌظالٍح ن ع ج األوسً دمحم طاٌُ 0648997777

 اٌسّزاء 
55 

 

 تًٕ ِالي ن ع ج أِزار إطّاػًٍ  7>67:0=0:9 

 خٍٕفزج  
9 

 أ َ ج ضهار وّاي 0=5>96>::0  أ َ ج خٍا أزّذ اٌؼثذ 9333226600 

 وادياٌذاخٍح  ن ع ج اغٍٕذر ِـطفى =:;6:8>0:8

 اٌذهة 
56 

 

 اٌذار اٌثٍضاء ن ع ج زـاري زظٓ  90;8>:7::0 

 ططاخ  
: 

 أ َ ج زظاْ ػثذ اٌمذوصإ >6>06>>0:7+  >:>9885=:0  أ َ ج اٌفزخاوي دمحم 8=99:;>;:0 

وهىاذفهن FNE للرعلين الىطٌيح لجاهعحل ييقليوياإل وأهٌاء الوال والكراب األقالين الئحح( 2021 هاي 14  )صيغح 
 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 طٌجح ذطىاى الحسيوح

 تٕؼّز أزّذ 0678598934
 1 اؿٍٍح-طٕدح 

 األٍِٓ تٕذرٌض 9332969266

 ٌّزاتظ دمحم  5:9=50>0:5
 2 اٌفٍٕذق-اٌّضٍك

 ِزسوق رضىاْ 660=0:0:60

 وي اٌهادي اٌؼا 00;0>0:000+  9960;58::0
 3 ذطىاْ

 فاطّح ٌٍرٍُ ;=6=665::0

 اٌؼشوسي دمحم =;0:7=0:07
 4 أٔدزج-اٌفسؾ 

 اٌّظاوي اطّاػًٍ ;:7>=08::0

 اٌؼثىدي ػفٍك  0674951484
 5 اٌؼزائغ

 اٌّظاري ِسذ 688;>75=:0

  ِٕـىري دمحم :>6;666::0
 6 اٌسظٍّح

 سٌأً دمحم 999>0;0:96

 خاٌذ تىػداخً 89;6087::0
 7 ػفؼاوْ

 زٍىْ ػثذ اٌززٍُ 50::>58;0:

 أوِزخٍح زظٍٓ 65::0:6965
 8 وساْ

 اٌؼؼً ٌىٔض =0;0:88899

 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 الشزق

 ػؼىف اٌسظٍٓ 0662141524
 9 أٔداد وخذج

 دهان دمحم، ِىٍف ;9=8>>0:09

 ػزلاوي سوزٌاء 6=:9>6;0:5
 10 ىرإٌاظ

 اٌظثؼىًٔ طفٍاْ 9332628660

 ِشٌاْ ػثذ اٌٍطٍفأ  9386626226
 11 اٌذرٌىع

 ٌغًٍٍّ فؤاد 9336806896

 اٌىاًٌ دمحم  0624211580
 12 خزادج

 ٌسً هىرٌز 70>66580::

 ػالػً إدرٌض 0600047504
 13 تزواْ

 اٌؼشاوي أٌىب 0677376637

 اإلدرٌظً ػثذ اٌؼاًٌ 0670964612
 14 ذاورٌزخ

 دمحماٌّسدىتً  9396620326

 اطالًِ زفٍع 5=:>:=5>:0+  =>79;>>0:0
 15 خزطٍف

 لزطٍض اٌخذٌز، ِىٍف 77>=0500;0

 أٌد ػثذ اٌززّاْ اٌسظٍٓ 0622207001 + 0655396183
 فدٍح

16 

 ػّاري طؼٍذ 9369663666+  9362298662
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 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 فاس هكٌاس

 اٌخّظً طارق   0602987629
 17 فاص

 دمحم آٍِتىفاي  976>;75;:0

 ِزػٍذ زاذُ  0665188980
 18 ِىٕاص

 ٌىزضح طؼاد ;6>:>:=0:8

 رزًٍّ ػًٍ 0600090330 +0694949990
 19 اٌساخة

 اٌؼٍىي ِىالي ادرٌض 9332262609

 ازظًٍٕ ٌسظٓ 0667306809
 20 إفزاْ

 زظٕاء ػىؼح إٍِٔح >8;999=0:8

 ِداهذ دمحم 0670365421
 21 ِىالي ٌؼمىب

 اٌزتٍغ دمحم آٍِ :68;>;0:87

 اٌثماًٌ اٌؼزتً :0=5>>>0:0
 22 ؿفزو

 ػثذي ػثذ اٌٍطٍف 0=795006::

 اٌٍّز إتزاهٍُ >9=98:;;:0
 23 تىٌّاْ

 االدارطً ػثذ اٌّدٍذ 6>960=>::0

 ِداهذ ػثذ اٌٍطٍف 0661461180
 24 ذاؤاخ

 ٔثًٍ سػٍىز آٍِ 0;77609=:0

 25 ذاسج هٕذا ػالء 0670359716

 ٌغثىر ِـطفى 0::7:6:;:0

 

 

 

 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 الزتاط سال القٌيطزج
 اٌؼىهح دمحم 9366923986+  9396698666

 26 اٌزتاط
 تىؿزج ػثذ اٌظالَ 009;87:;:0

 وىسج ػثذ اٌىزٌُ 0676074803
 27 طال

 ثًٍ ٔؼٍّحاٌؼ :0900;9;:0

 ػطزي ػثذ اٌظالَ >6=75=:::0

+  ;0:0805775 28 ذّارج -اٌـخٍزاخ 

0:9=08670; 
 ِّاد خذٌسح

 أٔىار اٌظالَ أودٌٕح 686==>>0:0
 29 اٌمٍٕطزج

 اٌشٌأً طؼٍذ 86;5586::0

 تٕزلٍح دمحم 0661679597
 30 اٌخٍّظاخ

 أِاسٌغ دمحم 97:>0:78:0

0:00088:68  +

0::;07=808 
 اٌهثزي أزّذ

 31 طٍذي لاطُ

 تىوطاٌح رػٍذ 6::6;0:000

 وزوىب ع اٌؼاًٌ 609:==:0:0
 76 طٍذي طٍٍّاْ

 اٌىزس ٍٍِىح 7;7:;:>;:0

 تٌي هالل خٌيفزج

 اِزار إطّاػًٍ 0=5;:0>0:6
 33 تًٕ ِالي

 زٍّذ لذوري ;8>9=:5::0

 اٌٍاسٌذ فضًٍ  0603507942
 34 أسٌالي

 ٍُ وٌذيػثذ اٌزز 7;6:05=>:0

 ػمزاطً ع اٌزساق 0662331041
 35 اٌفمٍه تٓ ؿاٌر

 اٌشٌأً ِدٍذ 8585:;:::0

 تاِىذ إدرٌض 5;>>>9;0:7
 36 خٍٕفزج

 فضىًٌ ػشٌش 9399966662

 خثار دمحم 85096=;;:0
 خزٌثىح

37 

 اٌهاػًٍّ تىػؼٍة >5>75=:::0
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 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 الدار الثيضاء سطاخ

  غشاًٌ رػٍذ 060:>95;:0
 38 أٔفا-اٌذار اٌثٍضاء

 ِشوار ػثذ اٌىازذ 7;8:;57::0

 ِٕى طؼٍذ 0>8>5989>:
 39 ِزص اٌظٍطاْ-اٌفذاء

 ازظاْ ػثذ اٌمذوص >6>06>>0:7+  >:>9885=:0

اٌسً -ػٍٓ اٌظثغ تىغالٌح زٍّذ 66;5;68::0

 اٌّسّذي
40 

 اٌىلاؽ  رػٍذ 99;5=>0;:0

 ذا تظّحذاغ 09007>9::0
 41 اٌسً اٌسظًٕ

 ِؼثاي ػشٌش 967:;70;:0+  5;0:000879

 ِىطىٔداذ اإلدرٌظً  89807::0:0
 42 ػٍٓ اٌؼك

 فارص ِثارن ==0>:0:000

 زـاري زظٓ  08678>0:86+  90;8>:7::0
 طٍذي اٌثزٔىؿً

43 

 إدرٌض ػزفً 6;;86>8::0

فٍٍر طٍّز، ِىٍف 656:890::0 ُِ 
 اتٓ اِظٍه

44 

فٍٍر طٍّز، ِىٍف 656:890::0 ُِ 

 السرضاوي يوسف  769=0:5595
 45 ِىالي رػٍذ ص ػثّاْ

 رديف عبد الفتاح  >78>=59;:0

 تٓ طىٌهز تىخّؼح  09589:=0:8
 46 اٌّسّذٌح

 دمحمي طىٍٕح :::87:;;:0

 تٍؼهة إٍِٔح 0671971978
 47 اٌدذٌذج

 ػزفً ٌىطف 668;=>>0:0

 اوٌخؼٍغ دمحم 6>7505;;:0+  =098;;;0;0
 48 إٌىاؿز

 أوهٕه ػّز =>7=>0>0:5

 تٕهار زظٓ 0667284430
 49 ِذٌىٔح

 سوار تىػؼٍة 890:>=>::0

 طثًٍ إٍِٔح 08789:>0:5
 50 تٕظٍٍّاْ

 اٌمذوري ػشوس 0=66:=:::0

 وؼة وزٌُ 6678230490
 51 تزػٍذ

 ؿزدي ػثذ اٌطٍف 86=>87;::0

 طؼذي ِىٌىدي 0;808:7>::
 52 ططاخ

 ٔىري ذىفٍك 6768065::0

 تغذادي ع اٌززٍُ :;>5>9;::0
 53 طٍذي تٕىر

  

 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 هزاكش أسفي
 خىهز تؼٍز 0700061938 + 0671521455

 54 ِزاوغ
 اٌؼٍىي ِىالي اٌّهذي 9332269062

 رسلً ػثذ اٌسىٍُ 0665222055
 55 ػٍؼاوج

 ٍفطثاٌض أٍِٓ، ِى :0>75=0;:0

 اطىًٌ زظٓ 0661798438
 56 اٌسىس

 وزٌُ دمحم 07>0:95767

 تازّاد ادرٌض 0662497375
 57 لٍؼح اٌظزاغٕح

 خثا خاٌذ 07>0:95767

 ِهزاس أٌىب 0668357690 + 0670822835
 58 اٌـىٌزج

 تٕسٍّّى ؿالذ اٌذٌٓ 9360696296

 رتٍغ ػش اٌذٌٓ 009>0:9959
 59 اٌززإِح

 ىطاوي ٌىطفِ 670=>0:699

 ِىطاػٍف ِزاد 0662845941
 60 آطفً

 سرساْ ادمحم 9366200662

 أطاِح ىؿثًاٌ ;:8;0:5:87
 61 اٌٍىطفٍح

 اٌزالً أطاِح 68>:0:5988

 درعح ذافياللد
 زافٍظً َ أزّذ 0:8=;8;0:9+  ;989=0:000

 62 اٌزػٍذٌح
 أوزذو خاٌذ :7;:9=7;:0

 تىٌزواْ زٍّذ 0667487545
 63 ساخورسا

 اٌد ازّذ ػًٍ دمحم 9388382268

 ٌثىع زٍّذ 6;7987=0:5 0670962106 +
 64 ٍِذٌد

 ػشٌش رػٍذ 9333062963

 تٓ ػشي طؼٍذ 0633628262
 65 ذٕغٍز

 ؿثاري ٌىطف 9338666663

 ، ِىٍفاالدرٌظً َ اٌّـطفى 6668087019
 66 ساوىرج

 ػثذ اٌٍطٍف اٌد ػًٍ 9360982628+  0678460817
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 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 سىس هاسح
 زٍّىذً زظٓ  6:78;0:000

 67 إداوذٕاْ-أوادٌز
 وٌٕى إتزاهٍُ 5:;0675::0

 اٌضؼٍف زظٓ ==5=0;6;:0
 68 آٌد ٍِىي - أشواْ

 ػهٍزي فاطّح 60=9>7;::0

 تٍىىس ِـطفى ;08:78:;:0
 69 آٌد تاها-ػرىوح 

 تٓ تاٌه ػثذ اٌززٍُ 957;;08::0

 اٌذػٍغ طؼٍذ 6:80;0:000
 70 ذارودأد

 اػٍٕىص ػثذ اٌغًٕ 9;::>>5;:0

 ِـطفىٔساًٌٍ  0666918073 
 71 ذٍشٍٔد

 ِشواْ طؼٍذ ;::=;=6;:0

 ػًّ فضًٍٍ 0610840923 + 0655222989
 72 اطاط

 اٌد ػّزو زظٍٓ 9386868682

 كلوين واد ًىى
 طىف زظٍٓػاو 8=056::::0

 73 وٍٍُّ
 هٍثح زظٓ 8==70>0:68

 زثاذا اٌؼٍخ :=056=5::0
 74 اٌشان  -أطا

 خٍٍهٕا ذاٍِىوا =5665>:;:0

 اٌؼٍخٍٓ وّاي ;:69789::0
 75 طأطاْ

 اٌّخراري ػثذ اٌؼاًٌ 9>85=55::0

 ٌز ِىٌىدأوذ 996=607::0
 76 طٍذي إفًٕ

 اطزٌ اػداخح 9:858;:=:0

 العيىى الساقيح الحوزاء
 أسروً طؼٍذ >67=0:5597

 77 اٌؼٍىْ
 ِؤِٓ اٌسظٍٓ 590759:::0

 ػاوز زظاْ 9;5>0:0088
 78 تىخذور

 وطاتً ِـطفى 5>=;:0:900

 طٍذي تىٌا ِاء اٌؼٍٍٕٓ 0662845087
 79 طزفاٌح

 اوفى ػّز 6==97;5;:0

 ًِٕ ػشٌش 0621950524
 80 اٌظّارج

 طدىد ِـطفى 777;87;;:0

 رقن  اإلقلين إقليويكاذة ع/ أهيي م  الهاذف

 وادي الذهةالداخلح 
 ولٍذ ػثذ اٌفراذ =697880::0

 81 )اٌذاخٍح( وادي اٌذهة
 اٌفزخاوي دمحم 8=99:;>;:0

 ِىًٔاٌىذٌزي ِا 0672588396
 82 أوطزد

 تىزاخة ػثذ اٌىازذ 9333266230
 

   

   

 اإلطار ي/ج الوال الىطٌي/جالكاذة/ج العام/ج وأهي

 الٌقاتح الىطٌيح للعاهليي تالرعلين  إٌاؿزي ػثذ اٌىثٍز 9386662632

   SNTES FNEالعالي 

 الٌقاتح الىطٌيح لألساذذج  اٌّداهذ ِـطفى 0600072670

 طثاػً أزّذ SNAM FNE 0:;5;5:99=  +0:<;::==90الوثزسيي 

 لىطٌيح للوساعديي الٌقاتح ا رسٌشج ػثذ هللا 0661686891

 الرقٌييي واإلدارييي تالرزتيح

 تىػثٍذ تىػرى FNE 0::8:77<06الىطٌيح والرعلين العالي  

 تٍؼهة إٍِٔح 0671971978
 FNE UFEMاذحاد ًساء الرعلين تالوغزب 

 فمٍز ٌٍٍى   0635319211

 سوٌرٓ وّاي 0613136540
 FNE JEMاذحاد شثاب الرعلين تالوغزب 

 راًِ ػشٌشج 6:7:890::0

 اٌظزغًٍٕ ٌىًٍٍٍ اٌؼزتً 0681320186
 FNE UFEMاذحاد هرقاعدي الرعلين تالوغزب 

 اٌظؼٍذي ػٍظى ;0:>=70::0
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