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انتخاب ممثلي الموظفين باللجان اإلدارية المتساوية األعضاء
- اقتراع األربعاء 16 يونيو 2021 –

ادق عن التَّعليم الُعمومي وقَضايا نِساء وِرجال التَّعليم« صوتوا لـ»الدفَاع الصَّ

لوائح مرتشحي اللجان املركزية الرمز 01 بكل األقاليم والجهات

1- مصطفى املجاهد

2- أحمد السباعي

3- مصطفى لعميميش

4- املولودي السعدي

5- عبد الصادق البوصريي

6- أحمد قشيقش

7- حسن الحيمويت

8- يحي حباين

1- فتحية لحسايني

2- هجر عمراين منصوري إدرييس

1- الحسني عاوطوف

2- موالي عبد الله أبولقاسم

3- عبد اللطيف شيخي

4- عبد السالم رقيبي

5- عبد الله الطاهري

6- عمر أوحيش

1- بهيجة زوهري

2- خالد الرمني

3- عبد الله هنو

4- مقطيط هشام

5- احمد أوبلوش

6- ابراهيم قميش

1- محمد معموش

2- محمد زخنيني

3- رشيد لكبري

4- محمد النصري

5- عبد الخالق بوكرعة

6- مبارك بلعطار

7- امليك سالكة

8- امحمد محوت

1- أحمد كندو

2- لطيفة السفياين

3- محمد التزاين

4- زكرياء اليحياوي

5- موالي هشام املرابطي الفايس

6- هشام أجانا

1- عادل القريش

2- عمر قرو

3- نزهة عليوي

4- رشيد عمري

1- سعيد الفرحاين

2- مراد الزكري

3- موالي عمر السابعي

4- كوثر الشامي

1- بلقاسم الصغيوري اإلدرييس

2- أسامة بن أباجي

3- سفيان عادل مومني

4- توفيق عمراوي

5- املامون القريش

6- حسن بوتلموين

املهندسون الرؤساء، اللجنة 09/01املفتشون يف التوجيه، اللجنة 06/01األساتذة املربزون، اللجنة 05/01

مهندسو الدولة وم التطبيق، اللجنة 10/01

املهندسون املعامريون الرؤساء 
واملهندسون املعامريون، اللجنة 11/01

املفتشون ت ث التأهييل، اللجنة 12/01

املفتشون ت ث اإلعدادي، اللجنة 13/01

املفتشون ت ت اإلبتدايئ، اللجنة 14/01
املترصفون الرتبويون، اللجنة 15/01

1- املصطفى جامع

2- محمد أزرور

3- محمد عبو

4- عبد الله صربي

5- خليل تباري

6- عزيز بوفريوا

املستشارون يف التوجيه، اللجنة 16/01
1- عبدالله غميمط 

2- حسن إدرييس 

3- احمد املتليني

4- بدر جبيد 

5- إدريس البورقادي

6- عمر جرار

املستشارون يف التخطيط، اللجنة 17/01
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