
1/4 

 وهواتفهم FNE الجهويين للجامعة الوطنية للتعليم وأمناء المال الئحة الجهات والكتاب( 1211يناير  21صيغة )
 رقم الجهة الصفة كاتب / أمين جهوي الهاتف  رقم الجهة الصفة كاتب / أمين جهوي الهاتف

 2 احلسيمة-طنجة تطوان  ك ع ج الشاوي الهادي 0200000700+  0225571160 7 مراكش أسفي  ك ع ج اطويل حسن 0661798438
 أ م ج الوهراني ع الرحيم 0255701102 أ م ج خبا خالد 0225706200
 1 الشرق ك ع ج الوالي محمد    + 0624211580 0200070561 8 درعة تافياللت ك ع ج حافيظي م احمد 0217570025 /0200001517
 أ م ج شعوف الحسين 0226555165 أ م ج قادري يونس 0261500010
 3 فاس مكناس ك ع ج زغدور سمير 0256671010 9 سوس ماسة  ك ع ج حيموتي حسن  0200076215
 أ م ج سعيدة كمال 0200071600 أ م ج عاوطوف ربيعة 0215207025
 4 القنيطرة -الرباط سال ك ع ج رشيدبوكطاية  0225061571+  0200076226 22 كلميم واد نون  ك ع ج مود رشيد 0225702755
 أ م ج سباعي أحمد 0207220010+  0275752110 أ م ج خوماني محمد الشيخ 0255017010 /0200076215
 5 خنيفرة -بين مالل ك ع ج أمرار إسماعيل  0210612001 22 احلمراء العيون الساقية ك ع ج األكحل محمد سالم 0648997777
 أ م ج ضهار كمال 0220160500 أ م ج أحمد العبد خيا 0222661500
 6 سطات -الدار البيضاء ك ع ج حصاري حسن  0221205710 21 الذهب الداخلة وادي ك ع ج اغنيدر مصطفى 0250625720
 أ م ج إحسان عبد القدوس 0210006060+  0201555020 أ م ج الفرجاوي محمد 0270721105

 

 وهواتفهم FNE للجامعة الوطنية للتعليم اإلقليميين وأمناء المال والكتاب األقاليمالئحة ( 1211يناير  21صيغة )

 احلسيمة-طنجة تطوان   الشرق
 9 أجناد-وجدة كاتب شعوف الحسين 0662141524

 1 اصيلة-طنجة  كاتب بندحمان الصياج 0200057255+ 0227101571
 أمين األمين بندريس 0226010015 أمين دهاك محمد، مكلف 0201005017
 22 الناظور كاتب شرقاوي زكرياء 0257601206

 2 الفنيدق-املضيق كاتب لمرابط محمد  0250500521
 أمين مرزوق رضوان 0202600660 أمين السبعوني سفيان 2668417359
 22 الدريوش كاتب أمزيان عبد اللطيف  2673484815

 3 تطوان كاتب  عزيز اتباتو 0226662660
 أمين محمد العربي الشركي 0215000052 أمين لغليمي فؤاد 2663792723
 21 جرادة كاتب الوالي محمد  / 02000705610624211580

 4 أجنرة-الفحص  كاتب العزوزي محمد 0201002170
 أمين السعودي رشيد 0207101110 أمين هورير يحي 2266550010

 23 بركان كاتب عالشي إدريس 0600047504
 5 العرائش كاتب العبودي شفيق  0674951484

 أمين المساري محمد 0201507655 أمين العزاوي أيوب 0677376637
 24 تاوريرت كاتب اإلدريسي عبد العالي 0670964612

 6 احلسيمة كاتب منصوري محمد  0226667602
 أمين زياني محمد 0216700111 أمين المحجوبي محمد 2622389683
0200071100  +

0205020205 
 كاتب اسالمي حفيظ

 25 جرسيف
 كاتب بوعجاجي خالد  0226051751

 7 شفشاون
 أمين حيون عبد الرحيم 2075502250 أمين قرسيس الخدير 0705000011

 كاتب أيت عبد الرحمان الحسين 0655396183+0622207001
 26 فجيج

 كاتب أومرجيج حسين 0261652265
+  2651127331 8 وزان

2652436542 
 أمين العشي يونس 0255511700 أمين عماري سعيد
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 فاس مكناس  الرباط سال القنيطرة

 رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف
 كاتب المجاهد مصطفى 0600072670

 16 الرباط
 كاتب الخمسي طارق   0602987629

 27 فاس
 أمين بوفال محمد امين 0271570116 أمين بوصرة عبد السالم 0272517001

 كاتب كوزة عبد الكريم 0676074803
 17 سال

 كاتب مرشيد حاتم  0665188980
 28 مكناس

 أمين لكرضة سعاد 0250202067 أمين الشبلي نعيمة 0271701002

 18 متارة -الصخريات  كاتب شطري عبد السالم 0222015060
 29 احلاجب كاتب رحيمي علي 0600090330 +0694949990

 أمين العلوي موالي ادريس 0220010100 أمين مماد خديحة 0270055701

 كاتب البيصوري عبد الرحمن  0200011666
 19 القنيطرة

 كاتب احسيني لحسن 0667306809
 12 إفران

 أمين حسناء عكشة أمينة 0250111750 أمين أنوار السالم أودينة 0200000656

 كاتب اهنيدة محمد 0220000605
 32 اخلميسات

 كاتب مجاهد محمد 0670365421
 12 موالي يعقوب

 أمين الربيع محمد امين 0251707652 أمين قاسمي هشام 0705200106

 كاتب الهبري أحمد 0227010505 /0200055265
 32 سيدي قاسم

 كاتب البقالي العربي 0200005002
 11 صفرو

 أمين عبدي عبد اللطيف 2211500600 أمين بوكطاية رشيد 0200076226

 كاتب كركوب ع العالي 0202002601
 31 سيدي سليمان

 كاتب المير إبراهيم 0277215010
 13 بوملان

 أمين االدارسي عبد المجيد 0220016006 أمين الكرز مليكة 0270272171

 كاتب مجاهد عبد اللطيف 0661461180 

 أمين نبيل زعيكر امين 0201160170 بين مالل خنيفرة 14 تاونات

 كاتب امرار إسماعيل 0260027500
 33 بين مالل

 كاتب هندا عالء 0670359716
 15 تازة

 أمين لغبور مصطفى 0272126220 أمين حميد قدوري 0225201057

 34 أزيالل كاتب اليازيد فضلي  0603507942
 

 أمين عبد الرحيم ولدي 0200620571
 35 الفقيه بن صاحل كاتب شقراطي ع الرزاق 0662331041
 أمين الزياني مجيد 0222725555
 36 خنيفرة كاتب باموح ادريس 0217100075
 أمين فضولي عزيز 0200051510
 37 خريبكة كاتب جبار محمد 0277055016
 أمين الهاشيمي بوشعيب 0222015050
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 الدار البيضاء سطات  مراكش أسفي
 رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف

 54 مراكش كاتب جوهر بشير 0700061938 0671521455/
 38 أنفا-الدار البيضاء كاتب غزالي رشيد  0271502060

 أمين مزوار عبد الواحد 0225172571 أمين العلوي موالي المهدي 0220610010
 55 شيشاوة كاتب رزقي عبد الحكيم 0665222055

 39 السلطانمرس -الفداء كاتب منو سعيد 2051510500
 أمين احسان عبد القدوس 0210006060+  0201555020 أمين سبايس أمين، مكلف 0270015002

 56 احلوز كاتب اطويل حسن 0661798438
 42 احلي احملمدي-عني السبع كاتب بوغاللة حميد 0226575766

 أمين الوقاص  رشيد 0270005711 أمين كريم محمد 0215161001
 57 قلعة السراغنة كاتب باحماد ادريس 0662497375

 42 احلي احلسين كاتب العلوي التهامي 0200070070
 أمين حيدة محمد 0220555751 أمين خبا خالد 0215161001

 58 الصويرة كاتب مهراز أيوب 0670822835/0668357690
 41 عني الشق كاتب نجاح اإلدريسي موسى 0202251501

 أمين فارس مبارك 0200020000 أمين بنحميمو صالح الدين 0210505601

 59 الرحامنة كاتب ربيع عز الدين 0211510001
 43 سيدي الربنوصي كاتب حصاري حسن  0256005615+  0221205710

 أمين إدريس شرفي 0225056776 أمين موساوي يوسف 0261100610

 62 آسفي كاتب موساعيف مراد 0662845941
 44 ابن امسيك كاتب ُمفليح سمير، مكلف 0226562510

 أمين ُمفليح سمير، مكلف 0226562510 أمين زرزان امحمد 0211600550
 62 اليوسفية كاتب الوصبي أسامة 0252517527

 45 موالي رشيد س عثمان كاتب السرضاوي يوسف 0255150161
 أمين رديف عبد الفتاح 0275100150 أمين الراقي أسامة 0251552065

 46 احملمدية كاتب بن طويهر بوجمعة  0250201551 درعة تافياللت
 أمين محمدي سكينة 0277251222

 61 الرشيدية كاتب حافيظي م أحمد 0217570025 /0200001517
 47 اجلديدة كاتب بلشهب أمينة 0671971978

 أمين شرفي يوسف 0200007665 أمين أوحدو خالد 0271012712

 63 ورزازات كاتب بويركان حميد 0667487545
 48 النواصر كاتب اولخشيش محمد 0277150506+  0707770150

 أمين أوهنك عمر 0250000100 أمين ايت احمد علي محمد 0277276057
 64 ميدلت كاتب لبوش حميد 0250115176 /0670962106

 49 مديونة كاتب حسنبنهار  0667284430
 أمين زكار بوشعيب 0220002510 أمين عزيز رشيد 0222056012
 65 تنغري كاتب بن عزي سعيد 0633628262

 52 بنسليمان كاتب سبيل أمينة 0250205151
 أمين القدوري عزوز 0222026600 أمين صباري يوسف 0227551112

 66 زاكورة كاتب مصطفى اإلدريسي 0222000705
 52 برشيد كاتب كعب كريم 6678230490

 أمين صردي عبد الطيف 0227510056 أمين عبد اللطيف ايت علي 0250076107 /0678460817
 
 

  
 

 

 51 سطات كاتب سعدي مولودي 2205052170
 أمين نوري توفيق 0226165065

 53 سيدي بنور كاتب بغدادي ع الرحيم 0227105072
 أمين بغدادي ع الرحيم 0227105072
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 سوس ماسة  الداخلة وادي الذهب
 رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف رقم اإلقليم الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف
 وادي الذهب كاتب وقيد عبد الفتاح 0226115500

 82 )الداخلة(
 كاتب حيموتي حسن  0200076215

 أمين وينو إبراهيم 0220615725 أمين الفرجاوي محمد 0270721105 67 إداوتنان-أكادير

 81 أوسرد كاتب الكديري ماموني 0672588396
 68 آيت ملول -انزكان  كاتب الضعيف حسن 0276700500

 أمين شهيري فاطمة 0227101060 أمين بوحاجب عبد الواحد 0222615620

 69 آيت باها-شتوكة  كاتب بيكوز مصطفى 0272052157 
 أمين بن بايه عبد الرحيم 0220577151

 72 تارودانت كاتب الدشيش سعيد 0200076250
 أمين اعينوس عبد الغني 0275002271

 72 تيزنيت كاتب حايلي مصطفى  0222050071
 أمين مزكان سعيد  0276070227

 71 طاطا كاتب أقديم عبد هللا 0210050111+ 0277666107
 أمين المنصور نور الدين 0210607502

 كلميم واد نون

 73 كلميم كاتب عاوطوف حسين 0222205605
 أمين هيبة حسن 0265010005

 74 الزاك -أسا كاتب حباتا الشيخ 0225005602 النقابات الوطنية / مجعيات اجلامعة 
 أمين خليهنا تاملوكا 0272056650

النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم  الصفة إقليميكاتب / أمين  الهاتف

 SNTES FNEالعالي 
 75 طانطان كاتب الشيخين كمال 0226115127

 أمين المختاري عبد العالي 0225505501 كاتب وطني الناصري عبد الكبير 0271556520

 كاتب وطني المجاهد مصطفى 0600072670
 المبرزينلألساتذة النقابة الوطنية 

SNAM FNE 

 كاتب أكدير مولود 0226010116
 /0275752110 76 سيدي إفين

 أمين اعجاجة ياسر 0202712555 أمين مال سباعي أحمد 0207220010

 النقابة الوطنية للمساعدين  كاتب وطني رزيزة عبد هللا 0661686891

 التقنيين واإلداريين بالتربية

 FNEالوطنية والتعليم العالي  
 العيون الساقية احلمراء

 أمين مال بوعبيد بوشتى 0225211006

 FNEاتحاد نساء التعليم بالمغرب  ةوطني ةكاتب بلشهب أمينة 0671971978

UFEM 
 77 العيون كاتب أزركي سعيد 0255110610

 أمين مؤمن الحسين 0222510151 أمينة مال فقير ليلى   0635319211

 FNEاتحاد شباب التعليم بالمغرب  كاتب وطني زويتن كمال 0613136540

JEM 

 78 بوجدور كاتب شاكر حسان 0200550571 
 أمين كطابي مصطفى 0210027005  أمين مال رامي عزيزة 0226212510

اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب  كاتب وطني السرغيني لكليلي العربي 0681320186

FNE UREM 

 79 طرفاية كاتب سيدي بويا ماء العينين 0662845087 
 أمين اكفو عمر 0275711006  أمين مال السعيدي عيسى 0221000207

 82 السمارة كاتب مني عزيز 0621950524  
 أمين سجود مصطفى 0277517111 

 


