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 وهواتفهم FNE الجهوٌٌن للجامعة الوطنٌة للتعلٌم وأمناء المال الئحة الجهات والكتاب( 2222 شتنبر 11)صٌغة 
 رلم الجهة الصفة كاتب / أمٌن جهوي الهاتف  رلم الجهة الصفة كاتب / أمٌن جهوي الهاتف

 ن ع ج اطوٌل حسن 0661798438
 ن ع ج اذثاذى عشٌش 8226662664 7 ِزاوغ أطفً 

 1 اٌذظٍّح-ٕجح ذطىاْ ط
 أ م ج الوهرانً ع الرحٌم 8222351142 أ م ج خبا خالد 8222386255
 ن ع ج حافٌظً م احمد 8213035820 /8288851013

 ن ع ج الوالً دمحم    + 0624211580 8288838261 8 درعح ذافٍالٌد
 2 اٌؼزق

 م ج أ دهان دمحم 8281440513 أ م ج لادري ٌونس 8261285815
 ن ع ج حٌموتً حسن  8288836210

 ن ع ج سغذور طٍّز 8206631418 9 طىص ِاطح 
 3 فاص ِىٕاص

 أ م ج تىفاي دمحم آٍِ 8231234116 أ م ج عاوطوف ربٌعة 8210253820
 ن ع ج مود رشٌد 8222342320

 ن ع ج بوكطاٌة رشٌد 8222561231+  8288836226 12 وٍٍُّ واد ٔىْ 
 4 اٌمٍٕطزج-الاٌزتاط ط

 أ م ج سباعً أحمد 8243225518+  8232322115 أ م ج خومانً دمحم الشٌخ 8202413818 /8288836212
 ن ع ج األكحل دمحم سالم 0648997777

 ن ع ج أمرار إسماعٌل  8215612841 11 اٌذّزاء اٌعٍىْ اٌظالٍح
 5 خٍٕفزج-تًٕ ِالي

 أ م ج ضهار كمال 8224164258 أ م ج خٌا أحمد العبد 8222661055
 ن ع ج اغنٌدر مصطفى 8204620325

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

 أ م ج إحسان عبد المدوس 8214486464+  8251002424 أ م ج الفرجاوي دمحم 8234321150
 

 وهواتفهم FNE للجامعة الوطنٌة للتعلٌم اإلللٌمٌٌن وأمناء المال والكتاب األلالٌمالئحة ( 2222 شتنبر 11 )صٌغة

 اٌذظٍّح-طٕجح ذطىاْ   اٌؼزق
 كاتب دهان دمحم 8281440513

 9 أٔجاد-وجذج
 كاتب دتٕذدّاْ اٌصٍا 8288803200+ 8223181231

 1 اصٍٍح-طٕجح 
 ٌنأم األٍِٓ تٕذرٌض 2880262660 أمٌن ٍِّىْ تٕعطٍح 8238111351

 كاتب ػزلاوي سوزٌاء 8232122432 -8223641256
 12 إٌاظىر

 كاتب ٌّزاتظ دمحم  8224285221
 2 اٌفٍٕذق-اٌّضٍك

 أمٌن ٌعمىب ٌىطف 8224221326 أمٌن اٌظثعىًٔ طفٍاْ 8224063115
 كاتب أِشٌاْ عثذ اٌٍطٍف  8231040461

 11 اٌذرٌىع
 كاتب عشٌشاذثاذى  8226662664

 3 ذطىاْ
 أمٌن دمحم اٌعزتً اٌؼزوً 8210458502 أمٌن ٌغًٍٍّ فؤاد 8221352381
 كاتب اٌىاًٌ دمحم  / 82888382610624211580

 12 جزادج
 كاتب اٌعشوسي دمحم 8281582135

 4 أٔجزج-اٌفذص 
 أمٌن اٌظعىدي رػٍذ 8283151115 أمٌن هىرٌز ٌذً 2266208410

 كاتب عالػً إدرٌض 0600047504
 13 اْتزو

 كاتب اٌعثىدي ػفٍك  0674951484
 5 اٌعزائغ

 أمٌن اٌّظاري دمحم 8251243600 أمٌن اٌعشاوي أٌىب 0677376637
 كاتب ِىٍف -اٌىاًٌ دمحم  / 82888382610624211580

 14 ذاورٌزخ
 كاتب ِٕصىري دمحم  8226663642

 6 اٌذظٍّح
 أمٌن سٌأً دمحم 8216384111 أمٌن ِىٍف -دهان دمحم  8281440513
 كاتب اطالًِ دفٍع 8242524252 /8284431145

 15 جزطٍف
 كاتب تىعجاجً خاٌذ  8226801301

 7 ػفؼاوْ
 أمٌن دٍىْ عثذ اٌزدٍُ 2832042220 أمٌن أوفمٍز ِصطفى 8234386115

 كاتب أٌد عثذ اٌزدّاْ اٌذظٍٓ 0655396183+0622207001
 16 فجٍج

 كاتب دظٍٓأوِزجٍج  8261622262
 8 وساْ

 أمٌن اٌعؼً ٌىٔض 8200011385 أمٌن عّاري طعٍذ 2667682988
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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
8286552508 

إدريسي حقوني جمال 

 الدين

 كاتب

 17 فاص
 أمٌن تىفاي دمحم آٍِ 8231234116 أمٌن المجاهد مصطفى 0600072670

 كاتب وىسج عثذ اٌىزٌُ 0676074803
 27 طال

 كاتب  اٌفاضً دٕاْ 8258538232+8211102432
 18 ِىٕاص

 أمٌن اٌعّزأً دىٍُ 8281022452 أمٌن اٌؼثًٍ ٔعٍّح 8231381882

 كاتب ػطزي عثذ اٌظالَ 8222512564
 28 ذّارج -اٌصخٍزاخ 

 كاتب ردًٍّ عًٍ 0600090330 +0694949990
 19 اٌذاجة

 أمٌن ادرٌض عٍىي َػزٌف  8224414158 أمٌن ِّاد خذٌذح 8238802381

 كاتب اٌثٍصىري عثذ اٌزدّٓ  8288811666
 29 اٌمٍٕطزج

 كاتب ادظًٍٕ ٌذظٓ 0667306809
 22 إفزاْ

 أمٌن دظٕاء عىؼح إٍِٔح 8205111304 أمٌن أٔىار اٌظالَ أودٌٕح 8284455606

 كاتب اهٍٕذج دمحم 8228488680
 32 اٌخٍّظاخ

 كاتب ِجاهذ دمحم 0670365421
 21 ِىالي ٌعمىب

 أمٌن لزٌثى عّز 8216822504 أمٌن لاطًّ هؼاَ 8382248146

 كاتب ي أدّذاٌهثز 8223815080 /8288800260
 31 طٍذي لاطُ

 كاتب اٌثماًٌ اٌعزتً 8228826045
 22 صفزو

 أمٌن عثذي عثذ اٌٍطٍف 2211288650 أمٌن تىوطاٌح رػٍذ 8288836226

 كاتب وزوىب ع اٌعاًٌ 8282552681
 32 طٍذي طٍٍّاْ

 كاتب اٌٍّز إتزاهٍُ 8233210514
 23 تىٌّاْ

 أمٌن االدارطً عثذ اٌّجٍذ 8224516846 أمٌن اٌىزس ٍٍِىح 8234232131

 كاتب ِجاهذ عثذ اٌٍطٍف 0661461180 

 24 ذاؤاخ
 أمٌن آٍِٔثًٍ سعٍىز  8251168138 تًٕ ِالي خٍٕفزج

 كاتب اِزار إطّاعًٍ 8264823258
 33 تًٕ ِالي

 كاتب هٕذا عالء 0670359716
 25 ذاسج

 أمٌن ظ  فٍصًغٍّّ 8224135141 أمٌن دٍّذ لذوري 8222251403

 كاتب اٌٍاسٌذ فضًٍ  0603507942
 34 أسٌالي

 
 أمٌن عثذ اٌزدٍُ وٌذي 8245628231
 كاتب ػمزاطً ع اٌزساق 0662331041

 35 اٌفمٍه تٓ صاٌخ
 أمٌن اٌشٌأً ِجٍذ 8222320202
 كاتب تاِىح ادرٌض 8213144432

 36 خٍٕفزج
 أمٌن فضىًٌ عشٌش 8288801214
 كاتب جثار دمحم 8233502816

 37 خزٌثىح
 أمٌن اٌهاػًٍّ تىػعٍة 8222512424
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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  8231242868
 38 أٔفا-اٌذار اٌثٍضاء

 أمٌن مزوار عبد الواحد 8222132031 أمٌن اٌعٍىي ِىالي اٌّهذي 8224618514
 كاتب رسلً عثذ اٌذىٍُ 0665222055

 55 ػٍؼاوج
 كاتب منو سعٌد 2421014040

 39 ِزص اٌظٍطاْ-اٌفذاء
 أمٌن احسان عبد المدوس 8214486464+  8251002424 أمٌن طثاٌض أٍِٓ، ِىٍف 8238512482
 كاتب اطىًٌ دظٓ 0661798438

 56 اٌذىس
 كاتب بوغاللة حمٌد 8226032366

 42 اٌذً اٌّذّذي-عٍٓ اٌظثع
 أمٌن الولاص  رشٌد 8238452311 أمٌن وزٌُ دمحم 8212161481

 كاتب تادّاد ادرٌض 0662497375
 57 لٍعح اٌظزاغٕح

 كاتب العلوي التهامً 8288834434
 41 اٌذً اٌذظًٕ

 أمٌن حٌدة دمحم 8224002301 أمٌن خثا خاٌذ 8212161481

 كاتب ِهزاس أٌىب 0668357690
 58 اٌصىٌزج

 كاتب نجاح اإلدرٌسً موسى 8282201081
 42 عٍٓ اٌؼك

 أمٌن فارس مبارن 8288824855 أمٌن ٔذاتزاهٍُ رضىاْ 8262252152
 كاتب رتٍع عش اٌذٌٓ 8211214881

 59 اٌزدإِح
 43 طٍذي اٌثزٔىصً كاتب حصاري حسن  8206480610+  8221240318

 أمٌن إدرٌس شرفً 8220406336 أمٌن ِىطاوي ٌىطف 8261145618
 كاتب ِىطاعٍف ِزاد 0662845941

 62 آطفً
 44 اتٓ اِظٍه كاتب ُمفلٌح سمٌر، مكلف 8226262018

 أمٌن ُمفلٌح سمٌر، مكلف 8226262018 أمٌن سرساْ ادمحم 8211655224

 كاتب اٌىصثً أطاِح 8222013023
 61 اٌٍىطفٍح

 كاتب عبٌد خدٌجة 8220002828
 45 ِىالي رػٍذ ص عثّاْ

 أمٌن ردٌف عبد الفتاح 8232154104 أمٌن اٌزالً أطاِح 8221002460

 كاتب بن طوٌهر بوجمعة  8205281201 درعح ذافٍالٌد
 46 اٌّذّذٌح

 أمٌن دمحمي سكٌنة 8233201222
 كاتب حافٌظً م أحمد 8213035820 /8288851013

 62 اٌزػٍذٌح
 كاتب خالد عماوي 8223312164

 اٌجذٌذج
47 

 أمٌن شرفً ٌوسف 8284453660 أمٌن أوحدو خالد 8231512312
 كاتب بوٌركان حمٌد 0667487545

 63 ورساساخ
 كاتب اولخشٌش دمحم 8233128246+  8383338105

 48 إٌىاصز
 أمٌن أوهنن عمر 8224845145 أمٌن اٌت احمد علً دمحم 8233236403

 كاتب لبوش حمٌد 8225110136 /0670962106
 64 ٍِذٌد

 كاتب - -
 49 ِذٌىٔح

 أمٌن زكار بوشعٌب 8224542018 أمٌن عزٌز رشٌد 8222526812
 اتبك مصطفى مساعد 8220612601

 65 ذٕغٍز
 كاتب سبٌل أمٌنة 8224280101

 52 تٕظٍٍّاْ
 أمٌن المدوري عزوز 8222526658 أمٌن حسن اوحداش 8215441161
 كاتب مصطفى اإلدرٌسً 8222484382

 66 ساوىرج
 كاتب كعب كرٌم 6678230498

 51 تزػٍذ
 أمٌن دي عبد الطٌفصر 8223014506 أمٌن عبد اللطٌف اٌت علً 8225836143 /0678460817

 
 

  
 

 

 كاتب - -
 52 ططاخ

 أمٌن نوري توفٌك 8226160862

 كاتب المعاشً مراد 8222281204
 53 طٍذي تٕىر

 أمٌن الكمٌري جالل 8223313886
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 طىص ِاطح  اٌذاخٍح وادي اٌذهة
الص إللٌمً كاتب / أمٌن الهاتف رلم اإلللٌم الصفة كاتب / أمٌن إللٌمً الهاتف

 فة
 رلم اإلللٌم

 كاتب ولٌد عبد الفتاح 8226110085
 81 )اٌذاخٍح( وادي اٌذهة

 كاتب حٌموتً حسن  8288836210
 67 إداوذٕاْ-أوادٌز

 أمٌن وٌنو إبراهٌم 8228612322 أمٌن الفرجاوي دمحم 8234321150
 كاتب الكدٌري مامونً 0672588396

 82 أوطزد
 كاتب حسن الضعٌف 8236385255

 68 آٌد ٍِىي -أشواْ 
 أمٌن شهٌري فاطمة 8223141568 أمٌن بوحاجب عبد الواحد 8222610625

 كاتب دمحم أمجوض 0672922260 
 69 آٌد تاها-ػرىوح 

 أمٌن أناس ألزٌب 0668067032

 كاتب الدشٌش سعٌد 8288836208
 72 ذارودأد

 ٌنأم اعٌنوس عبد الغنً 8232442231

 كاتب حاٌلً مصطفى  8222524831
 71 ذٍشٍٔد

 أمٌن مزكان سعٌد  8236535223

 كاتب ألدٌم عبد هللا 8215804111+ 8233666183
 72 طاطا

 أمٌن المنصور نور الدٌن 8218683242

 وٍٍُّ واد ٔىْ

 كاتب عاوطوف حسٌن 8222282650
 73 وٍٍُّ

 نأمٌ هٌبة حسن 8260418550

  اٌصفح واذة / أٍِٓ إلًٍٍّ اٌهاذف

 

 FNEاٌجاِعح اٌىطٍٕح ٌٍرعٍٍُ 

 كاتب حباتا الشٌخ 8222582652
 اٌشان -أطا

74 
 أمٌن خلٌهنا تاملوكا 8232426625 وطًٕ واذة اإلدرٌظً عثذ اٌزساق 8284828888

8232322115/ 

8243225518 
 أٍِٓ ِاي طثاعً أدّذ

 كاتب الشٌخٌن كمال 8226110123
 طأطاْ

75 
 أمٌن المختاري عبد العالً 8222250241

 كاتب أكدٌر مولود 8226815116 إٌماتاخ اٌىطٍٕح واٌجّعٍاخ  اٌصفح واذة / أٍِٓ إلًٍٍّ اٌهاذف
 طٍذي إفًٕ

76 
إٌماتح اٌىطٍٕح ٌٍعآٍٍِ تاٌرعٍٍُ  واذة وطًٕ إٌاصزي عثذ اٌىثٍز 8231206224

 SNTES FNEاٌعاًٌ 

 أمٌن اعجاجة ٌاسر 8252312020

 اٌعٍىْ اٌظالٍح اٌذّزاء أمٌن مال مرزاق سعٌد 8222126216

 كاتب وطنً المجاهد مصطفى 0600072670
 ٌألطاذذج اٌّثزسٌٓإٌماتح اٌىطٍٕح 

SNAM FNE 

 كاتب أزركً سعٌد 8222115614

 /8232322115 77 اٌعٍىْ

8243225518 
 أمٌن مال سباعً أحمد

 أمٌن مؤمن الحسٌن 8222218121

 إٌماتح اٌىطٍٕح ٌٍّظاعذٌٓ  كاتب وطنً رزٌزة عبد هللا 0661686891

 اٌرمٍٍٕٓ واإلدارٌٍٓ تاٌرزتٍح

 FNEاٌىطٍٕح واٌرعٍٍُ اٌعاًٌ  

 كاتب شاكر حسان 8288004231
 78 تىجذور

 أمٌن وطاتً ِصطفى 8218823542 أمٌن مال بوعبٌد بوشتى 8220211486

 FNEاذذاد ٔظاء اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتبة وطنٌة بلشهب أمٌنة 0671971978

UFEM 
 كاتب سٌدي بوٌا ماء العٌنٌن 8283363616 -0662845087

 79 طزفاٌح
 أمٌن اكفو عمر 8232311556 أمٌنة مال فمٌر لٌلى  8635319211

 FNEاذذاد ػثاب اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتب وطنً زوٌتن كمال 0613136540

JEM 

 كاتب منً عزٌز 0621950524
 82 اٌظّارج

 أمٌن سجود مصطفى 8233013111 أمٌن مال رامً عزٌزة 8226212018

اذذاد ِرماعذي اٌرعٍٍُ تاٌّغزب  كاتب وطنً السرغٌنً لكلٌلً العربً 0681320186

FNE UREM 

 

 بالمغرب من النمابات التعلٌمٌة الخمس األكثر تمثٌلٌة FNEالجامعة الوطنٌة للتعلٌم 
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