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 وهواتفهم FNE الجهوٌٌن للجامعة الوطنٌة للتعلٌم وأمناء المال الئحة الجهات والكتاب( 2222 يما 17)صٌغة 
 رلم الجهة الصفة كاتب / أمٌن جهوي الهاتف  رلم الجهة الصفة كاتب / أمٌن جهوي الهاتف

 ن ع ج اطوٌل حسن 0661798438
 ن ع ج لهاديالشاوي ا 0600080700+  0661475520 7 ِزاوغ أطفً 

 1 اٌذظٍّح-طٕجح ذطىاْ 
 أ م ج الوهرانً ع الرحٌم 0611793586 أ م ج خبا خالد 0661702699
 ن ع ج حافٌظً م احمد 0657479064 /0600095457

 ن ع ج الوالً دمحم    + 0624211580 0600070123 8 درعح ذافٍالٌد
 2 اٌؼزق

 أ م ج دهان دمحم 0605884957 أ م ج لادري ٌونس 0623109039
 ن ع ج حٌموتً حسن  0600072634

 ن ع ج زغدور سمٌر 0642275850 9 طىص ِاطح 
 3 فاص ِىٕاص

 أ م ج سعٌدة كمال 0608873290 أ م ج عاوطوف ربٌعة 0654697064
 ن ع ج مود رشٌد 0661786714

 ن ع ج بوكطاٌة رشٌد 0661923175+  0600072662 12 وٍٍُّ واد ٔىْ 
 4 اٌمٍٕطزج -اٌزتاط طال

 أ م ج سباعً أحمد 0687669950+  0671716559 أ م ج خومانً دمحم الشٌخ 0641857030 /0600072651
 ن ع ج األكحل دمحم سالم 0648997777

 ن ع ج أمرار إسماعٌل  0659236083 11 اٌذّزاء اٌعٍىْ اٌظالٍح
 5 خٍٕفزج -تًٕ ِالي

 أ م ج ضهار كمال 0668528190 أ م ج خٌا أحمد العبد 0666223499
 ن ع ج اغنٌدر مصطفى 0648264769

 ن ع ج بلشهب أمٌنة 0671971978 12 اٌذهة اٌذاخٍح وادي
 6 ططاخ -اٌذار اٌثٍضاء

 أ م ج إحسان عبد المدوس 0638802828+  0695441868 أ م ج الفرجاوي دمحم 0678765594
 

 وهواتفهم FNE للجامعة الوطنٌة للتعلٌم اإلللٌمٌٌن وأمناء المال والكتاب األلالٌمالئحة ( 2222 ماي 17 )صٌغة

 اٌذظٍّح-طٕجح ذطىاْ   اٌؼزق
 كاتب دهان دمحم 0605884957

 9 أٔجاد-وجذج
 كاتب دتٕذدّاْ اٌصٍا 0600047644+ 0667505173

 1 اصٍٍح-طٕجح 
 أمٌن ٕذرٌضاألٍِٓ ت 0662030831 أمٌن ٍِّىْ تٕعطٍح 0670533793
 كاتب ػزلاوي سوزٌاء 0617285692

 12 إٌاظىر
 كاتب ٌّزاتظ دمحم  0618109165

 2 اٌفٍٕذق-اٌّضٍك
 أمٌن ِزسوق رضىاْ 0606209220 أمٌن اٌظثعىًٔ طفٍاْ 2668427359
 كاتب أِشٌاْ عثذ اٌٍطٍف  2673484825

 11 اٌذرٌىع
 كاتب عشٌشاذثاذى  0662226228

 3 ذطىاْ
 أمٌن دمحم اٌعزتً اٌؼزوً 0654890946 أمٌن ٌغًٍٍّ فؤاد 2663791723
 كاتب اٌىاًٌ دمحم  / 06000701230624211580

 12 جزادج
 كاتب اٌعشوسي دمحم 0603906379

 4 أٔجزج-اٌفذص 
 أمٌن اٌظعىدي رػٍذ 0607393559 أمٌن هىرٌز ٌذً 6622140830

 كاتب عالػً إدرٌض 0600047504
 13 تزواْ

 كاتب اٌعثىدي ػفٍك  0674951484
 5 اٌعزائغ

 أمٌن اٌّظاري دمحم 0693187244 أمٌن اٌعشاوي أٌىب 0677376637
 كاتب ِىٍف -اٌىاًٌ دمحم  / 06000701230624211580

 14 ذاورٌزخ
 كاتب ِٕصىري دمحم  0662227286

 6 اٌذظٍّح
 أمٌن ٌأً دمحمس 0652708555 أمٌن ِىٍف -دهان دمحم  0605884957
 كاتب اطالًِ دفٍع 0681968691 /0608873589

 15 جزطٍف
 كاتب تىعجاجً خاٌذ  0662043745

 7 ػفؼاوْ
 أمٌن دٍىْ عثذ اٌزدٍُ 6071486610 أمٌن لزطٍض اٌخذٌز 0701009833

 كاتب أٌد عثذ اٌزدّاْ اٌذظٍٓ 0655396183+0622207001
 16 فجٍج

 كاتب ٓأوِزجٍج دظٍ 0625216621
 8 وساْ

 أمٌن اٌعؼً ٌىٔض 0644455709 أمٌن عّاري طعٍذ 2652436541 /2652227332
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 فاص ِىٕاص  اٌزتاط طال اٌمٍٕطزج
 رلم اإلللٌم الصفة كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف رلم اإلللٌم الصفة كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف

 كاتب المجاهد مصطفى 0600072670
 26 اٌزتاط

 كاتب اٌخّظً طارق   0602987629
 17 فاص

 أمٌن تىفاي دمحم آٍِ 0673178532 أمٌن المجاهد مصطفى 0600072670

 كاتب وىسج عثذ اٌىزٌُ 0676074803
 27 طال

 كاتب  اٌفاضً دٕاْ 0690970671+0653541876
 18 ِىٕاص

 أمٌن اٌعّزأً دىٍُ 0605461896 أمٌن اٌؼثًٍ ٔعٍّح 0675705006

 كاتب ػطزي عثذ اٌظالَ 0666931928
 28 ذّارج -اٌصخٍزاخ 

 كاتب ردًٍّ عًٍ 0600090330 +0694949990
 19 اٌذاجة

 أمٌن ادرٌض عٍىي َػزٌف  0668858390 أمٌن ِّاد خذٌذح 0670041705

 كاتب اٌثٍصىري عثذ اٌزدّٓ  0600035222
 29 اٌمٍٕطزج

 كاتب ادظًٍٕ ٌذظٓ 0667306809
 22 فزاْإ

 أمٌن دظٕاء عىؼح إٍِٔح 0649555748 أمٌن أٔىار اٌظالَ أودٌٕح 0608899242

 كاتب اهٍٕذج دمحم 0660800204
 32 اٌخٍّظاخ

 كاتب ِجاهذ دمحم 0670365421
 21 ِىالي ٌعمىب

 أمٌن اٌزتٍع دمحم آٍِ 0643787246 أمٌن لاطًّ هؼاَ 0701680382

 كاتب اٌهثزي أدّذ 0667039404 /0600044624
 31 طٍذي لاطُ

 كاتب اٌثماًٌ اٌعزتً 0660062489
 22 صفزو

 أمٌن عثذي عثذ اٌٍطٍف 6635100290 أمٌن تىوطاٌح رػٍذ 0600072662

 كاتب وزوىب ع اٌعاًٌ 0606996205
 32 طٍذي طٍٍّاْ

 كاتب اٌٍّز إتزاهٍُ 0677654958
 23 تىٌّاْ

 أمٌن االدارطً عثذ اٌّجٍذ 0668952082 أمٌن اٌىزس ٍٍِىح 0678676373

 كاتب ِجاهذ عثذ اٌٍطٍف 0661461180 

 24 ذاؤاخ
 أمٌن آٍِٔثًٍ سعٍىز  0693320570 تًٕ ِالي خٍٕفزج

 كاتب اِزار إطّاعًٍ 0628067190
 33 تًٕ ِالي

 كاتب هٕذا عالء 0670359716
 25 ذاسج

 أمٌن ٌغثىر ِصطفى 0676362660 أمٌن دٍّذ لذوري 0661695847

 كاتب اٌٍاسٌذ فضًٍ  0603507942
 34 أسٌالي

 
 أمٌن عثذ اٌزدٍُ وٌذي 0689260173
 كاتب ػمزاطً ع اٌزساق 0662331041

 35 اٌفمٍه تٓ صاٌخ
 أمٌن اٌشٌأً ِجٍذ 0666764141
 كاتب تاِىح ادرٌض 0637588871

 36 خٍٕفزج
 نأمٌ فضىًٌ عشٌش 0600045138
 كاتب جثار دمحم 0677941052

 37 خزٌثىح
 أمٌن اٌهاػًٍّ تىػعٍة 0666931818
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 اٌذار اٌثٍضاء ططاخ  ِزاوغ أطفً
الص كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف رلم اإلللٌم الصفة كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف

 فة
 رلم اإلللٌم

 كاتب جىهز تؼٍز 0700061938 0671521455/
 54 ِزاوغ

 كاتب غزالً رشٌد  0675186020
 38 أٔفا-اٌذار اٌثٍضاء

 أمٌن مزوار عبد الواحد 0661376473 أمٌن اٌعٍىي ِىالي اٌّهذي 0668250958
 كاتب رسلً عثذ اٌذىٍُ 0665222055

 55 ػٍؼاوج
 كاتب منو سعٌد 6815458480

 39 ِزص اٌظٍطاْ-اٌفذاء
 أمٌن احسان عبد المدوس 0638802828+  0695441868 أمٌن طثاٌض أٍِٓ، ِىٍف 0670931806
 كاتب اطىًٌ دظٓ 0661798438

 56 اٌذىس
 كاتب بوغاللة حمٌد 0662471722

 42 اٌذً اٌّذّذي-عٍٓ اٌظثع
 أمٌن الولاص  رشٌد 0670891755 أمٌن وزٌُ دمحم 0651323803

 كاتب تادّاد ادرٌض 0662497375
 57 لٍعح اٌظزاغٕح

 كاتب العلوي التهامً 0600078878
 41 اٌذً اٌذظًٕ

 أمٌن حٌدة دمحم 0668441743 أمٌن خثا خاٌذ 0651323803

 كاتب ِهزاس أٌىب 0670822835/0668357690
 58 اٌصىٌزج

 كاتب نجاح اإلدرٌسً موسى 0606645403
 42 عٍٓ اٌؼك

 أمٌن فارس مبارن 0600068099 أمٌن تٕذٍّّى صالح اٌذٌٓ 0659101205
 كاتب رتٍع عش اٌذٌٓ 0655158005

 59 اٌزدإِح
 43 طٍذي اٌثزٔىصً كاتب حصاري حسن  0642804234+  0663684750

 أمٌن إدرٌس شرفً 0664842772 أمٌن ِىطاوي ٌىطف 0625589230
 كاتب ِىطاعٍف ِزاد 0662845941

 62 آطفً
 44 اتٓ اِظٍه كاتب ُمفلٌح سمٌر، مكلف 0662126450

 أمٌن ُمفلٌح سمٌر، مكلف 0662126450 أمٌن سرساْ ادمحم 0653299118

 كاتب اٌىصثً أطاِح 0616437467
 61 اٌٍىطفٍح

 كاتب السرضاوي ٌوسف 0611519325
 45 ِىالي رػٍذ ص عثّاْ

 أمٌن ردٌف عبد الفتاح 0671598348 أمٌن اٌزالً أطاِح 0615446824

 كاتب بن طوٌهر بوجمعة  0649605145 درعح ذافٍالٌد
 46 اٌّذّذٌح

 أمٌن دمحمي سكٌنة 0677643666
 كاتب حافٌظً م أحمد 0657479064 /0600095457

 62 اٌزػٍذٌح
 كاتب خالد عماوي 0617751528

 اٌجذٌذج
47 

 أمٌن شرفً ٌوسف 0608897224 أمٌن أوحدو خالد 0673956736
 كاتب بوٌركان حمٌد 0667487545

 63 اخورساس
 كاتب اولخشٌش دمحم 0677310182+  0707770549

 48 إٌىاصز
 أمٌن أوهنن عمر 0618089389 أمٌن اٌت احمد علً دمحم 0677672847

 كاتب لبوش حمٌد 0619354372 /0670962106
 64 ٍِذٌد

 كاتب بنهار حسن 0667284430
 49 ِذٌىٔح

 أمٌن بوشعٌب زكار 0668986450 أمٌن عزٌز رشٌد 0666912056
 كاتب مصطفى مساعد 0664251243

 65 ذٕغٍز
 كاتب سبٌل أمٌنة 0618604345

 52 تٕظٍٍّاْ
 أمٌن المدوري عزوز 0666962290 أمٌن حسن اوحداش 0659885523
 كاتب مصطفى اإلدرٌسً 0666808701

 66 ساوىرج
 كاتب كعب كرٌم 6678230490

 51 تزػٍذ
 أمٌن صردي عبد الطٌف 0667438942 أمٌن عبد اللطٌف اٌت علً 0619072587 /0678460817

 
 

  
 

 

 كاتب سعدي مولودي 6684046370
 52 ططاخ

 أمٌن نوري توفٌك 0662324021

 كاتب بغدادي ع الرحٌم 0667581876
 53 طٍذي تٕىر

 أمٌن زٌادي دمحم 0663593476
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 طىص ِاطح  اٌذاخٍح وادي اٌذهة
الص كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف رلم اإلللٌم الصفة كاتب / أمٌن إللٌمً اتفاله

 فة
 رلم اإلللٌم

 كاتب ولٌد عبد الفتاح 0662534409
 81 )اٌذاخٍح( وادي اٌذهة

 كاتب حٌموتً حسن  0600072634
 67 إداوذٕاْ-أوادٌز

 أمٌن وٌنو إبراهٌم 0660231761 أمٌن الفرجاوي دمحم 0678765594
 كاتب الكدٌري مامونً 0672588396

 82 أوطزد
 كاتب الضعٌف حسن 0672709199

 68 آٌد ٍِىي -أشواْ 
 أمٌن شهٌري فاطمة 0667385920 أمٌن بوحاجب عبد الواحد 0666234269

 كاتب دمحم أمجوض 0672922260 
 69 آٌد تاها-ػرىوح 

 أمٌن أناس ألزٌب 0668067032

 كاتب دشٌش سعٌدال 0600072640
 72 ذارودأد

 أمٌن اعٌنوس عبد الغنً 0671886675

 كاتب حاٌلً مصطفى  0666918073
 71 ذٍشٍٔد

 أمٌن مزكان سعٌد  0672979667

 كاتب ألدٌم عبد هللا 0659048535+ 0677222507
 72 طاطا

 أمٌن المنصور نور الدٌن 0650207186

 وٍٍُّ واد ٔىْ

 كاتب عاوطوف حسٌن 0666601294
 73 وٍٍُّ

 أمٌن هٌبة حسن 0624830994

  اٌصفح واذة / أٍِٓ إلًٍٍّ اٌهاذف

 

 FNEاٌجاِعح اٌىطٍٕح ٌٍرعٍٍُ 

 كاتب حباتا الشٌخ 0661901296
 اٌشان -أطا

74 
 أمٌن خلٌهنا تاملوكا 0676812219 وطًٕ واذة اإلدرٌظً عثذ اٌزساق 0608060000

0671716559/ 

0687669950 
 أٍِٓ ِاي طثاعً أدّذ

 كاتب الشٌخٌن كمال 0662534567
 طأطاْ

75 
 أمٌن المختاري عبد العالً 0661194185

 كاتب أكدٌر مولود 0662039552 إٌماتاخ اٌىطٍٕح واٌجّعٍاخ  اٌصفح واذة / أٍِٓ إلًٍٍّ اٌهاذف
 طٍذي إفًٕ

76 
إٌماتح اٌىطٍٕح ٌٍعآٍٍِ تاٌرعٍٍُ  ذة وطًٕوا إٌاصزي عثذ اٌىثٍز 0673142168

 SNTES FNEاٌعاًٌ 

 أمٌن اعجاجة ٌاسر 0696756414

 اٌعٍىْ اٌظالٍح اٌذّزاء أمٌن مال مرزاق سعٌد 0661562652

 كاتب وطنً المجاهد مصطفى 0600072670
 ٌألطاذذج اٌّثزسٌٓإٌماتح اٌىطٍٕح 

SNAM FNE 

 كاتب أزركً سعٌد 0611539238

 /0671716559 77 عٍىْاٌ

0687669950 
 أمٌن مال سباعً أحمد

 أمٌن مؤمن الحسٌن 0666150315

 إٌماتح اٌىطٍٕح ٌٍّظاعذٌٓ  كاتب وطنً رزٌزة عبد هللا 0661686891

 اٌرمٍٍٕٓ واإلدارٌٍٓ تاٌرزتٍح

 FNEاٌىطٍٕح واٌرعٍٍُ اٌعاًٌ  

 كاتب شاكر حسان 0600448175
 78 تىجذور

 أمٌن كطابً مصطفى 0650067981 أمٌن مال وعبٌد بوشتىب 0664633802

 FNEاذذاد ٔظاء اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتبة وطنٌة بلشهب أمٌنة 0671971978

UFEM 
 كاتب سٌدي بوٌا ماء العٌنٌن 0662845087

 79 طزفاٌح
 أمٌن اكفو عمر 0671753992 أمٌنة مال فمٌر لٌلى   0635319211

 FNEاذذاد ػثاب اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتب وطنً مالزوٌتن ك 0613136540

JEM 

 كاتب منً عزٌز 0621950524
 82 اٌظّارج

 أمٌن سجود مصطفى 0677437333 أمٌن مال رامً عزٌزة 0662636450

اذذاد ِرماعذي اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتب وطنً السرغٌنً لكلٌلً العربً 0681320186

FNE UREM 

 

 من النمابات التعلٌمٌة الخمس األكثر تمثٌلٌة بالمغرب FNEٌم الجامعة الوطنٌة للتعل

facebook.com/taalim.org.fne  www.taalim.org  Fne_BN@yahoo.fr 
Compte bancaire FNE: Banque Populaire 111118411102481118888181 Diour jamaa Rabat 

 ةدول 130ملٌون عامل بـ  105الممثل لـ  SMFعضو اتحاد النمابات العالمً  FNEالجامعة الوطنٌة للتعلٌم 

 أمٌن مال السعٌدي عٌسى 0663098607
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