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 فئة األعضاء بصفتهم المؤسساتية ◄
 

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بلمختار رشيد السيد .1

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر الداودي  السيد لحسن .2

 وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية التوفيق السيد أحمد .3

 وزير الثقافة الصبيحي السيد محمد أمين .4

 بيرو أنيس السيد .5
الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة

 الكروج عبد العظيم السيد .6
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

 المهني

 بنخلدون سمية السيدة .7
الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث 

 العلمي وتكوين األطر

 م للمجلس العلمي األعلىالكاتب العا السيد محمد يسف .8

 نسانالمندوب الوزاري لحقوق اإل الهيبة السيد المحجوب .9

 الفاسي الفهري السيد عمر .11
كاديمية الحسن الثاني للعلوم أمين السر الدائم أل

 والتقنيات

 مازيغيةثقافة األللعميد المعهد الملكي  السيد أحمد بوكوس .11

 مهني وإنعاش الشغلمدير مكتب التكوين ال بن الشيخ السيد العربي .12

 مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني أبو تاج الدين السيد إدريس .13

 

 ن من قبل جاللة الملكياألعضاء المعينفئة  ◄
 

 عقار عبد الحميد السيد .14
 خبير

 أستاذ التعليم العالي

 ساسون ألبير السيد .15
Albert SASSON 

 خبير

 عميد سابق لكلية العلوم بالرباط

 لحجمري الجليلعبد  السيد .16
 خبير

 مدير المدرسة المولوية

 الميراوي عبد اللطيف السيد .17
 خبير

 رئيس جامعة القاضي عياض

 دحمان محمد السيد .18
 خبير

 أستاذ التعليم العالي

 الناصري ربيعة السيدة .19
 خبيرة

 أستاذة التعليم العالي

 البرنوصي نادية السيدة .21

 خبيرة

الوطنية لإلدارة أستاذة التعليم العالي/ مديرة المدرسة 

 بالنيابة
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 عيوش نور الدين السيد .21
 خبير

 فاعل جمعوي

 الفياللي المكناسي رشيد السيد .22
 خبير

 أستاذ التعليم العالي

 مؤدب نور الدين السيد .23
 خبير

 رئيس الجامعة الدولية للرباط

 عبادي أحمد السيد .24
 خبير

 رئيس الرابطة المحمدية للعلماء

 نأمها علي السيد .25
 خبير

 لتعليم العاليأستاذ ا

 المودن السيد عبد الحي .26
 خبير

 أستاذ التعليم العالي

 فايةأ نور الدين السيد .27
 خبير

 أستاذ التعليم العالي

 ناجي عبد الناصر السيد .28
 خبير

 فاعل جمعوي

 جبابدي لطيفة السيدة .29
 خبيرة

 فاعلة جمعوية

 فرتات تجانيةال السيدة .31

 خبيرة

لتربية والتكوين المديرة السابقة لألكاديمية الجهوية ل

 بجهة الرباط سال زمور زعير

 الصايل نور الدين السيد .31
 خبير

 المدير السابق للمركز السنيمائي المغربي

 حدو عائشة السيدة .32
  خبيرة

 باحثة

 العراقي نادية السيدة .33
 خبيرة 

 المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ

 
 مانالبرلفئة األعضاء المعينين من قبل رئيسي مجلسي  ◄

 

 نائب برلماني بمجلس النواب )عن فرق األغلبية( يتيم محمد السيد .34

 نائب برلماني بمجلس النواب )عن فرق المعارضة( السيد سمير بلفقيه .35

 مستشار بمجلس المستشارين )عن فرق األغلبية( عبد الحميد السعداويالسيد  .36

 معارضة(مستشار بمجلس المستشارين )عن فرق ال عبد الحكيم بنشماسالسيد  .37
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 ن من قبل السيد رئيس الحكومةياألعضاء المعينفئة  ◄
 

مؤسسات التربية والتكوينيمثلون أعضاء   

 القنيطرةب رئيس جامعة ابن طفيل السيد عز الدين المداوي .38

 فاسب ئيس جامعة سيدي محمد بن عبد هللار السيد عمر صبحي .39

 دن بالرباطمدير المدرسة الوطنية العليا للمعا إدريس واعزارالسيد  .41

 محمد داليالسيد  .41
مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس 

 بولمان

 الجيدة لبيكة السيد .42
مديرة األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة وادي 

 الذهب لكويرة

 السيد سمير بردعي .43
مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الغرب 

 الشراردة بني حسن
 

األكثر تمثيليةالتعليمية لنقابات يمثلون اأعضاء   

 بنصفية كريمة السيدة .44
الكونفدرالية الديمقراطية  - عضو النقابة الوطنية للتعليم

 للشغل

 بلعربي عالل السيد .45
الكونفدرالية  - الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم

 الديمقراطية للشغل

 سحيمد  محمد السيد .46
االتحاد العام للشغالين  -معة الحرة للتعليم الكاتب العام للجا

 بالمغرب

 لغويري بشرى السيدة .47
االتحاد العام للشغالين  -عضو الجامعة الحرة للتعليم 

 بالمغرب

 الحلوطي عبد اإلله السيد .48
االتحاد  -الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

 الوطني للشغل بالمغرب

 ماء العينين آمنة السيدة .49
االتحاد الوطني  -عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم 

 للشغل بالمغرب

 االتحاد المغربي للشغل -الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم  معصيد ميلود السيد .51

 لطفاوي حكيمة السيدة .51
االتحاد  -الكاتبة العامة بالنيابة للجامعة الوطنية للتعليم 

 المغربي للشغل

 الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي مدون عبد الكريم السيد .52

 بومعليف أحمد السيد .53
 -الكاتب العام بالنيابة للجامعة الوطنية للتكوين المهني 

 االتحاد المغربي للشغل
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األطر التربوية واإلداريةأعضاء يمثلون   

 تطوانب مفتش التعليم االبتدائي مشاط نور الدين السيد .54

 بالرباط مفتشة التعليم الثانوي نسائي سعديةال السيدة .55

 أزياللب مدير مؤسسة التعليم االبتدائي السيد عبد المالك المؤدن .56

 قلعة السراغنةب مديرة مؤسسة للتعليم االعدادي السيدة التاجي الكبيرة .57

 لجديدةبا مدير مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي السيد محمد الشعبي .58

 بالدار البيضاء مدير مركز للتكوين المهني وميالسيد عبد الباسط بنت .59

 فاسب مدير مؤسسة للتعليم العتيق السيد عبد اللطيف العلمي .61

 الرشيديةب أستاذة التعليم االبتدائي السيدة سميرة العمراني .61

 شفشاونب أستاذة التعليم االعدادي السيدة يسرى حريري .62

 تطوانب تأهيليأستاذة التعليم الثانوي ال السيدة خديجة الرحاوي .63

 بالدار البيضاء أستاذ التعليم العتيق السيد عبد العزيز أولعسري .64

 بالدار البيضاء لتكوين المهنيبمركز ل مكونة  السيدة الهام بوفتاس .65

 أستاذ بكلية العلوم بالرباط السيد عبد الكبير بالوشو .66

 رباطبال أستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة السيد لحسين موغلي .67

 ممثل أطر التخطيط والتوجيه التربوي السيد عبد الغفور العالم .68

 ممثل أطر المصالح االقتصادية والمالية السيد بوشعيب العلمي .69

 

تالميذالأولياء أمهات وآباء وأعضاء يمثلون جمعيات   

 أولياء تالميذ التعليم االبتدائيأمهات وممثل جمعيات آباء و السيد يوسف الجميلي .71

 وأولياء تالميذ التعليم االعداديأمهات ممثل جمعيات آباء و ميلود قيداريالسيد  .71

 السيد الكبير الغزاوي .72
 وأولياء تالميذ التعليم الثانوي أمهاتممثل جمعيات آباء و

 التأهيلي

 

 أعضاء مشاركون يمثلون التالميذ

 تطوان - مسلك العلوم الرياضيةتلميذة ب العرود  خالصإاآلنسة  .73

 فاس - مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائيةتلميذ ب المومن هنوالسيد عبد  .74

 بوجدور - مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانيةتلميذ ب السيد بلقاسم المترجي .75

 نزكان ايت ملولإ  - مسلك العلوم الرياضيةتلميذة ب اآلنسة فاطمة الزهراء فتحي .76

 اضورالن - مسلك العلوم الشرعيةتلميذة ب زاآلنسة فاطمة أزي .77



 

 6 

لجماعات الترابيةيمثلون اأعضاء   

   ممثلة الجماعات السيدة فاطمة الزهراء المنصوري .78

 ممثل المجالس اإلقليمية السيد عبد الرحيم العماني .79

 ممثل الجهات  بوسيف المامي السيد  .81

 

جمعيات المجتمع المدنييمثلون أعضاء   

 ليم األوليممثل الجمعيات المختصة في التع السيد عبد الحميد زريول .81

 ممثل الجمعيات المختصة في التعليم المدرسي السيد عبد اللطيف الجواهري .82

 ممثل الجمعيات المختصة في التعليم العتيق السيد محمد حباني .83

 الجمعيات المختصة في التكوين المهني ةممثل السيدة ثورية بوعبيد .84

 ي الجامعيممثل الجمعيات المختصة في التعليم العال السيد خالد الصمدي .85

 ممثل الجمعيات المختصة في البحث العلمي السيد محمد سماني .86

 

لهيئات األكثر تمثيال للمقاوالتيمثلون اأعضاء   
 

 رئيسة االتحاد العام لمقاوالت المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون .87

 وسيط االتحاد العام لمقاوالت المغرب السيد جواد الشيخ لحلو .88

 السيد مروان طرفة .89
والمقاولة الرقمية لجنة البحث من أجل التنمية رئيس 

 االتحاد العام لمقاوالت المغرب -والعالقات مع الجامعة 
 

لهيئات األكثر تمثيال لمؤسسات التعليم والتكوين الخاصيمثلون اأعضاء   
 

 ممثل مؤسسات التعليم المدرسي الخاص السيد عبد الهادي الزويتن .91

 السيد جاك كنافو .91
Jacques KNAFFO 

 ممثل مؤسسات التعليم العالي الخاص

 ممثل مؤسسات التكوين المهني الخاص السيد عبد السالم بناهرة .92

 

 


