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االتحاد الوطني للشغل بالمغرب   

 الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 
 الكتابة العامة          

 الئحة المتفرغين بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم)ا.و.ش.م(          
المنضوية تحت لواء االتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،  لموظفي التعليملجامعة الوطنية االممارسة النقابية لمناضلي استنادا الى المبادئ والمنطلقات التي تؤطر الرؤية النقابية و

وتنفيذا للمبدأ  ،المكاشفة والمحاسبة الى جانب وأسس التدبير الشفاف والرشيدمن مقومات  باعتبارهمامفهوم الشفافية والمساءلة واستحضارا للنقاش العمومي حول التفرغ النقابي  ودعما ل

ة بأسماء مناضلي ذي يربط المسؤولية بالمحاسبة  وحق المواطن في الولوج إلى المعلومة ،قررنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نشر الالئحة التفصيليوال المتضمن في الدستور

 المنوطة بهم سواء على المستوى الوطني أو الجهوي وكذا المحلي.والمسؤوليات هام مالجامعة المتفرغين،ونياباتهم وال

يحدد شروط  وكيفيات ومساطر الحصول على التفرغ النقابي  الذي وميثاق المتفرغ"" له على  في آخر دوره الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم فقد صادق المجلس ولإلشارة
 .والمنخرطين وغيرهم الوطني للشغل بالمغرب باإلضافة إلى واجبات وحقوق المتفرغ وعالقته بالجامعة واالتحادبالمنظمة 

  هملاعمأ لمتابعةمن طرفهم  دورية وسنوية والبد من إعداد تقارير وتنظيمهم النقابي المتفرغين المناضلين بين التعاقد ساسأ يشكل المذكور الميثاق كما أن

 في تجديد التفرغ من عدمه. الوطني شريكة إلى جانب المكتب وجهويا قليمياإ المجالية مع العلم أن الهيآت وانجازاتهم

 ما يلي الالئحة الكاملة :وفي
 4124-24-42الرباط في: 

 المهـــــــــــــــام النقــــــــــــــــــــابية النيابة االسم والنسب ر.ت

 سيدي قاسم عبد اإلله دحمان 1
مقرر المكتب الوطني  -نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مكلف بالملف التنظيمي والتكوين 

عضو اللجان الثنائية المركزية  -عضو لجنتي الحوار القطاعي والمركزي –حاد الوطني للشغل بالمغرب لالت
 اإلعداديفئة 

 سال خالد السطي 2
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو المكتب الوطني لالتحاد الوطني للشغل 

 عضو اإلدارة المركزية للجامعة. –لحوار القطاعي عضو لجنة ا –مكلف بالتواصل واإلعالم  –بالمغرب 

 وعضو الكتابة الوطنية مكلف بملف التكوين  عضو المكتب الوطني لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب موالي رشيد محمد حراثي 3

 فاس عبد العزيز الطاشي 4
الكتاب الجهوي -عة بفاس الكاتب اإلقليمي للجام -عضو المكتب الوطني لالتحاد منسق القطاع الخاص مركزيا

 عضو مجلس جهة فاس بولمان –مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنية  –لالتحاد بجهة فاس بولمان 

عضو لجنة  –  عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مسؤول لجنة الشؤون النقابية الوطنية الرباط رشيد التواللي 5
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 إلدارة المركزية للجامعة.عضو ا -الحوار القطاعي 

 سال حميد بن الشيخ 6
عضو لجنة الحوار  –للجامعة   المدير المركزي -عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

 القطاعي

 تازة أحمد بودرة 7
 –يمة الكاتب الجهوي لالتحاد يجهة تازة تاونات الحس –عضو المكتب الوطني للجامعة مكلف بملف الملحقين 

 عضو لجنة الحوار القطاعي

 الرشيدية عبد العالي الخالدي 8
 –الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة مكناس تافياللت  –عضو المكتب الوطني للجامعة مكلف بالحركة االنتقالية 

 عضو لجنة الحوار القطاعي

 برشيد المصطفى العلوي 9
عضو المجلس  -و لجنة الحوار القطاعيعض –للجامعة مكلف بملف التعاضدية   عضو المكتب الوطني

نائب الكاتب -ية الوطنيةبمنسق وطني لمناديب التعاضدية العامة للتر -الجهوي لجهة دكالة عبدة باسم النقابة
 نائب الكاتب اإلقليمي لالتحاد. -الجهوي لالتحاد

 القنيطرة محمد دحمان 11
عضو  –الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة الغرب  -عضو المكتب الوطني للجامعة مكلف بالقطاع الخاص مركزيا

 عضو اللجنتين الجهوية واإلقليمية المشتركة –لجنة الحوارين القطاعي والمركزي 

 المحمدية حسن الصايم 11
الكاتب الجهوي للجامعة بجهة البيضاء ونائب الكاتب الجهوي  -عضو المكتب الوطني للجامعة مقرر وطني 

عضو  –عضو المكتب اإلقليمي للجامعة -الكاتب اإلقليمي لالتحاد بالمحمدية –ء البيضا لالتحاد بجهة الدار
 عضو لجنة الحوار القطاعي. -المجلس اإلداري ألكاديمية البيضاء

 الفقيه بنصالح محمد اللويز 12
عضو المكتب الجهوي -  الكاتب اإلقليمي للجامعة بالفقيه بنصالح -عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية

 عضو اللجان الثنائية للثانوي التأهيلي –عضو المكتب الجهوي لالتحاد بجهة تادلة  –لجامعة ل

 قلعة السراغنة إدريس لمغلشي 13
 -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة مراكش  –عضو المكتب الوطني للجامعة مكلف بملف األطر المشتركة 

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة. –الوطنية  مندوب التعاضدية العامة للتربية -عضو اللجان الثنائية 

 الرشيدية محمد التايكي 14
 –عضو المكتب الجهوي لالتحاد  -بجهة مكناس  الكاتب الجهوي للجامعة –عضو المكتب الوطني للجامعة 

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة

 طنجة أصيلة الطيب البقالي 15
عضو المجلس اإلداري ألكاديمية  –ية لألكاديميات عضو المكتب الوطني مكلف بملف المجالس اإلدار

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة –عضو اللجان الثنائية  –مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنية  -تطوان

 الجديدة المصطفى مرشد 16
للجامعة   ةكاتب إقليمي بالنياب –الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة دكالة عبدة  –عضو المكتب الوطني للجامعة 

عضو اللجنة  –نائب الكاتب الجهوي للجامعة بالجهة  -نائب الكاتب اإلقليمي لالتحاد بالجديدة - بالجديدة
 وجهويا. إقليمياالمشتركة 



 

 

 3 

 جرادة يحيى بنزاوية 17
 –عضو المكتب الجهوي لالتحاد  –الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الشرق  –عضو المكتب الوطني للجامعة 

 ة الجهوية المشتركةعضو اللجن

 تزنيت عبد هللا اصمايو 18
عضو دائم باللجنة  – مكلف بالمداومة –عضو المكتب اإلقليمي للجامعة  –عضو المكتب الوطني للجامعة 

 عضو لجنة الحوار القطاعي –الكاتب اإلقليمي لالتحاد بتزنيت -المشتركة  اإلقليمية

 طنجة أصيلة البشير العبدالوي 19
عضو  –الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة الشمال  –الوطني لالتحاد عضو لجنة القطاع الخاص  عضو المكتب

 الجهوية.  اللجان الثنائية

 الحي الحسني أمينة صغور 21
الكاتبة اإلقليمية للجامعة  –عضو اللجان الثنائية المركزية عن فئة االبتدائي  –عضو المكتب الوطني للجامعة 

عضو  -عضو اللجنة المركزية للعمل النسائي  - كتب الجهوي لالتحاد والجامعةعضو الم -بالحي الحسني
 لجنة الشؤون النقابية

 الخميسات عبد الرزاق أوفضيل 21
–منسق االتحاد بالخميسات  –عضو المكتب الجهوي لالتحاد بالجهة  -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط

 .عضو اللجنتين الجهوية واإلقليمية المشتركة

 أزيالل عبد هللا حماني 22
عضو اللجنة المشتركة الجهوية  –الكاتب الجهوي بالنيابة لالتحاد بالجهة  -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة تادلة

 عضو اللجان الثنائية )االبتدائي( –

 تازة طارق مزيان مطالسي 23
عضو اللجنة  –الكاتب الجهوي للجامعة،منسق القطاع الخاص بالجهة، عضو اللجان الثنائية بالجهة )ابتدائي( 

 عضو اللجنة المشتركة اإلقليمية –الجهوية المشتركة 

 تارودانت مصطفى الشاطر 24
عضو  -التحادنائب الكاتب الجهوي ل -لالتحاد بتارودانت إقليميكاتب  -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة سوس

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة. –اللجان الثنائية 

 العيون محمد مهديوي 25
عضو اللجنتين الجهوية واإلقليمية —للجامعة بالعيون إقليميكاتب  -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة العيون

 المشتركة

 الجديدة عبد الرحيم مفكير 26
 – فرج بأوالدعضو المكتب المحلي  –ليم بجهة دكالة عبدة الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التع

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة.

 الداخلة محمد حاتم 27
عضو  –الكاتب الجهوي لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالجهة  -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الداخلة

 اللجنتين الجهوية واإلقليمية المشتركة

 تسطا عبد القادر باكر 28
 –عضو اللجان الثنائية  -مندوب التعاضدية العامة للتربية الوطنية -الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الشاوية

نائب الكاتب االقليمي لالتحاد  -نائب الكاتب الجهوي لالتحاد - ين اإلقليمية و الجهوية المشتركةعضو اللجنت
 بسطات
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 الحسيمة محمد أعراب 29
عضو  -لحسيمة،عضو المكتب الجهوي للجامعة ،عضو المكتب الجهوي لالتحادالكاتب اإلقليمي للجامعة با

 اللجنتين اإلقليمية و الجهوية المشتركة

 خريبكة محمد الموجي 31
 -عضو المجلس اإلداري للتعاضدية العامة -الكاتب الجهوي لالتحاد بالجهة -الكاتب اإلقليمي للجامعة بخريبكة

 عضو اللجنة اإلقليمية المشتركة –ة الكاتب الجهوي للتعاضدية بخريبك

 الرباط عبد اللطيف بلعماري 31
عضو  -عضو المجلس اإلداري ألكاديمية الرباط -عضو اللجان الثنائية -الكاتب اإلقليمي للجامعة بالرباط

عضو اللجنتين  -اإلدارة المركزية للجامعة.نائب الكاتب الجهوي للجامعة بجهة الرباط سال زمور زعير
 ية واإلقليمية المشتركة.الجهو

 آسفي يوسف المهيلي 32
عضو اللجنة  –نائب الكاتب االقليمي لالتحاد  -منسق جهوي للقطاع الخاص -سفيآبالكاتب اإلقليمي للجامعة 

 اإلقليمية المشتركة.

 تاونات أنس الكرناني 33
عضو اللجنة المشتركة  -د بالجهةعضو المكتبين الجهويين للجامعة واالتحا-الكاتب اإلقليمي للجامعة بتاونات

 اإلقليمية.

 العرائش محمد المودن 34
 -عضو المكتب الجهوي للجامعة واالتحاد -الكاتب اإلقليمي للجامعة بالعرائش وعضو المكتب االقليمي لالتحاد

 عضو اللجنة اإلقليمية المشتركة - الكاتب المحلي لالتحاد بالعرائش -عضو اللجان الثنائية بالجهة

 عضو المكتب الجهوي للجامعة -الكاتب االقليمي لالتحاد بمراكش -الكاتب اإلقليمي للجامعة بمراكش مراكش حسن بباوي 35

 خنيفرة التجاني الحرشي 36
عضو –الكاتب االقليمي لالتحاد بخنيفرة _نائب الكاتب الجهوي للجامعة -الكاتب اإلقليمي للجامعة بخنيفرة

 ة المشتركة.اللجنة الجهوية واإلقليمي

 سال عبد الرحيم مباركي 37
 -عضو المكتب اإلقليمي للجامعة بالرباط -نائب المدير المركزي -عضو المجلس الوطني للجامعة واالتحاد
 –عضو لجنة القطاع الخاص  -عضو اإلدارة المركزية للجامعة - عضو المكتب الجهوي لالتحاد بالجهة

 عضو اللجنة اإلقليمية المشتركة.

 الرباط عبد العزيز الحدفاوي 38
 –عضو المكتب الجهوي لالتحاد-عضو المكتب اإلقليمي للجامعة بالرباط-الكاتب االقليمي لالتحاد بالرباط

عضو اللجنة  - عضو لجنة القطاع الخاص - عضو اإلدارة المركزية للجامعة -ةعضو لجنة الشؤون النقابي
 اإلقليمية المشتركة

 مسؤول لجنة الشؤون النقابية بالجهة –الوطنية لموظفي التعليم  عضو المكتب الجهوي للجامعة يالبرنوص سعيد بوجميل 39

 البرنوصي عبد الرحيم بالر 41
مسؤول الشؤون  -نائب الكاتب الجهوي للجامعة  -لالتحاد بالحي المحمدي عين السبع  الكاتب اإلقليمي

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة. –التنظيمية جهويا 

عضو المكتب الجهوي لالتحاد  -منسق القطاع الخاص جهويا –البيضاء  المدير الجهوي للنقابة بجهة الدار أنفا عبد الكريم البريكي 41
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 البيضاء بجهة الدار

 -واإلدارية الجهوية   مكلف باالشؤون النقابية -عضو المكتب اإلقليمي للجامعة )وجدة( الناظور مصطفى هرير 42

 القنيطرة السكاكريعبد هللا  43
 - (تأهيليعضو اللجان الثنائية ) -الكاتب اإلقليمي لالتحاد بالقنيطرة  – بالجهة  نائب الكاتب الجهوي للجامعة

 عضو اللجنة الجهوية المشتركة.

 حادنائب الكاتب االقليمي لالت -مكلف بالقطاع الخاص جهويا -لالتحاد عضو المكتب الجهوي تارودانت امبارك النظام 44

 أكادير رشيد آيت العزيز 45
نائب الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة  -بأكاديرالكاتب االقليمي لالتحاد  -بأكاديرعضو المكتب اإلقليمي للجامعة 

 عضو اللجنة اإلقليمية المشتركة. –سوس 

 كاتب محلي للجامعة بميسور -ةعضو المكتب االقليمي للجامع -نائب الكاتب اإلقليمي لالتحاد ببولمان بولمان محمد أزهار 46

 بمجلس المستشارين ملحق باإلدارة المركزية لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمجموعة البرلمانية لالتحاد تمارة محمد األشهب 47

 جهة مكناسعضو المكتب الجهوي لالتحاد ب -عضو المكتب الجهوي للجامعة -كاتب إقليمي للجامعة بالحاجب الحاجب فيصل العرباوي 48

 كلميم رشيد المسعودي 49
عضو اللجنة الجهوية  –عضو المكتب الجهوي للجامعة  -الكاتب الجهوي لالتحاد بجهة كلميم السمارة 

 باألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المشتركة

 موالي رشيد عبد اللطيف هندي 51
نائب المنسق  -التحاد بجهة البيضاءعضو المكتب الجهوي ل -عضو المجلس الوطني للجامعة واالتحاد

 الجهوي للقطاع الخاص.

51 
عبد المجيد أوالد 

 بلحاج
 شفشاون

عضو المكتب االقليمي للجامعة  -الكاتب اإلقليمي لالتحاد بالشاون -الجهوي لالتحاد بجهة الشمال  نائب الكاتب
 عضو المجلس اإلداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية -

 تطوان م بودكوعبد السال 52
ونائب الكاتب الجهوي لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب،عضو لجنة القطاع  بتطوان الكاتب اإلقليمي لالتحاد

 .الخاص جهويا
  

  
 إمضاء:

 الكاتب العام: عبد اإلله الحلوطي
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