
 

 

 
 

 

 

 

تلميذات  يم هذا العمل اإلبداعي من أداءبتقد ث العلميتتشرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبح

التكوين وممثلين لجميع األكاديميات الجهوية للتربية  ومفتشي مادة التربية الموسيقية، ومفتشات ،أستاذات وأساتذةو وتالميذ،

 .بالمغرب، نيابة عن أسرة التعليم بمختلف مكوناتها

لبطوالت شعب بأكمله  وموسيقًى وغناًء، وتحيةً  كلمةً رسالةَ جماٍل وقِيٍَم، حمة عن بعد، إهداًء للوطن، تم إعداد هذه المل

 .الجائحةخالل تضحياتهم الجسام وتضامنهم النبيل معلنين انتصار الحياة على نساؤه ورجاله  نسجها 

 شعر:   إسماعيل ازويريق

 خالد بدوي  حن والتوزيع والتدوين الموسيقي:الل

 رضى اإلدريسيوالميكساج والماستورينغ:   دسة الصوتهن

 وإخراج: محمد بديع البوسني تصميم وخطوط

 

 التنسيق الوطني  واإلدارة الفنية:   خالد بدوي      المفتش المنسق الجهوي التخصصي

 التربية الموسيقية بجهة مراكش آسفيلمادة 

 

 األكاديميات:  ذ. موالي أحمد الكريمي          بيناإلشراف التربوي واإلداري والتنسيق 

 مدير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي       

 

 اإلشراف الجهوي: السيدة والسادة مديرو األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 

ة الحياة المدرسيالتعاون واالرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي المكلف باإلشراف العام:    ذ.  عزيز نحية   مدير 

 بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 

 

 َمْلَحَمةُ األَمل



 

 

 

 

 

 

 نص قصيدة "ملحمة األمل" :



مشاركا 615 :حسب التخصصات الغنائي المشاركون في العمل  

Les Cordes        الوتريات 

 Violon   آلة الكمان   

 2ème Violon    1   كمان ثانيer Violon كمان أول 
 أحمد اهبيشة )الدار البيضاء( محمد العثماني )فاس(

 منير أخضر )الدار البيضاء( عبد الحق الساخي )الرحامنة(

 )المحمدية(محسن خنوس   عبد الصادق الراشيد )قلعة السراغنة(

 عادل اللوزي )المحمدية( عبد العالي بن الشيخ )أكادير(

 جمال القواس )الرباط( كريم الوردي )بني مالل(

 سغيري )الرباط(المحجوب  عماد اليوسفي )الرباط(

  يوسف المنصوري )الرباط( دالل األبيض )الرباط( 

 إبراهيم الفرح )مراكش( 

 عادل بنيلول )شفشاون( 

 الحسيني )تطوان( إلياس 

 أحمد البوشيخي )وجدة( 

 أحمد موسى فارس )تاونات(  

 تاجي )طرفاية(محمد   

     Alto  ألة الكمان ألطو

 محمد مشينو  )الرباط( 

 Violoncelle  آلة التشيلو  

 زكرياء فهيم )المحمدية( طارق الطويل )إفران(

 أسامة الموضى )النواصر( 

 Contrebasse ألة الكونترباص   

 عبد الكريم عصام )الرباط( 

 Luth  ألة العود

 وعود سوبرانو )مراكش( خالد بدوي عود طينور  أنس خليل درفوفي )السمارة(

 الغيدي )وجدة( محمد

    Qanun آلة القانون

 )سال( الناصر مكاويعبد  حنان السحيمي )المحمدية(
 هبة مكاوي )سال(

  Kawala  لة الكوالةآ

 أشرف بنكيران )مراكش( 

    Accordéon  آلة األكورديون

 رضى اإلدرسي )الرباط( 

     Guitare Classique آلة القيثارة



 جمال فراكي  )مراكش( آية شهاب )مركش(

  هدى صديقي )مراكش(

 علي بنجلون )مراكش(

    Guitare Basse لة القيثارة الباصآ

 عبد العالي أعشاش )أكادير(
 آالت البيانو واالرغن

 (الرباطإدريس العمارتي ) وئام غوجاتي )مراكش(

 رضى اإلدرسي )الرباط( بسمة الملحوني )مراكش(

 يوسف الراشيد )خنيفرة( عثمان كركار  )مراكش(

 حافظ طاهيري )الرشيدية( محمد الراضي )كلميم(

 مرناوي )العيون(النهال  علي غرابتي )وجدة(

     Les bois الخشبية اآلالت الهوائية

 La flûte traversièreالناي الغربي 

 فلك اقريقز )مراكش( ندى الرضواني )الرباط(

 هاجر غالب )الرباط( بالل صبحي )وجدة(

  Clarinette en Si bالكالرينيت 

 حسن زغيدة )المحمدية( خولة بحتوت )الرباط(

 (أيت ملول حسن بن كريش )إنزكانال أيمن إبراهيمي )الرباط(

  أشرف صبحي )وجدة(

 Saxophone Altoالصاكسوفون ألطو 

 محمد الصوفي )المحمدية( 

 حسن زغيدة )المحمدية( 

 حسن السالكي )الدار البيضاء( 

   Saxophone Soprano الصاكسوفون سوبرانو

 زغيدة )المحمدية(حسن  

  Saxophone Ténorالصاكسوفون طينور 

 )المحمدية( زغيدةحسن  

    Les cuivres النحاسية  اآلالت الهوائية

 Trompette en Si bالطرومبيت 

 آدم باخا )الرباط( 

 ياسر بسبوس ) الرياط(  

 مهدي كرس )الرباط( 

     Tuba en Faالتوبا

 )الرباط( نعمان بوري 

 Cor en Fa       الكور



 جيهان كونان )الرباط( 

     La Percussionاإليقاع 

 درامز  -المجموعة اإليقاعية  - أشرف بنكيران  دف )مراكش( - اإلدريسي ذكرى الغزاوي

       Drums  )مراكش(دف  –لؤي بنكيران  )مراكش( 

 )كلميم( كاخونطبلة و -حمزة كورما  دف )مراكش( -ياسين جميلي 

 (وجدة) طبلة  -توفيق بنميمون  دف )مراكش( -ياسين التباتي 

 دف )مراكش(  -فاطمة الزهراء أيت منصور  دف )مراكش( -حسام زهدي 

 دف )مراكش( -كرام فاطمة الزهراء أ دف )مراكش( -آدم سفير 

 دف )مراكش( -سارة الدوقريش  دف )مراكش( -محمد زاهر بركات 

 دف )مراكش( -نور الهدى الدرساوي  دف )مراكش( -رضى فاتي 

       La Chorale المجموعة الصوتية

     Soprano et Altoقسم السوبرانو واأللطو      Ténor et Basse الباصو الطينورقسم 

 جهة مراكش آسفي .1

 فلك اقريقز )مراكش( أشرف بنكيران  )مراكش(

 )مراكش(إلهام بن عبد الجليل  كركار  )مراكش( عثمان

 )مراكش(ي بنكيران لؤ )مراكش(محمد زاهر بركات 

 فاطمة الزهراء أيت منصور )مراكش( )مراكش(حسام زهدي  

 )مراكش( كرام أ فاطمة الزهراء )مراكش( ياسين جميلي 

 )مراكش( سارة الدوقريش صفوان مقدم )أسفي(

 )مراكش(نور الهدى الدرساوي  

 )مراكش( اإلدريسي ذكرى الغزاوي 

 )مراكش(هدى صديقي  

 )مراكش(رضى فاتي  

 )مراكش(آدم سفير  

 نسيمة وعزيز )اليوسفية( 

 رشا بوشارب )الرحامنة( 

 جهة الدار البيضاء سطات .2

 زينب الكنهي )عين السبع الحي المحمدي( جمال همراس )المحمدية(
 سارة بن الشيخ )سيدي البرنوصي( رشيد الصنهاجي )المحمدية(

 فوزية السالك )بنسليمان( محمد العابدي )سيدي البرنوصي(

 زينب بلمو )بنسليمان( 

 المحمدي( سارة المصباحي الشاهدي )عين السبع الحي 

 أمينة األعناني )الدار البيضاء( 

 منية خديري )الجديدة( 

 دعاء العزري )الجديدة( 

 هبة ناصور )الجديدة( 



 جهة فاس مكناس .3

 صفاء شريفي علوي )فاس( عبد الوهاب العلوي )فاس(

 بلغيثي )فاس(سمية  علي إدريس حقوني )فاس(

 )فاس( يسلمى أكزناي أمين البردعي )مكناس(

 كنزة عمراوي )فاس( خالد الزعيم )مكناس(

 أية التسولي )فاس(  عبد هللا المخطوبي )مكناس(

 أسماء كريمي )مكناس(  

 جهة طنجة تطوان الحسيمة .4

 سلوى ضامي )طنجة( عبد السالم البوقمحي )شفشاون(

 فرح الحداوي )تطوان(  )شفشاون( نصير أزماط

 ذكرى أمزيل )تطوان( طه بن تحايكت )شفشاون( 

 هاجر البقالي )تطوان( 

 جهة الرباط سال القنيطرة .5

 ليلى أوزاقل )الرباط( يوسف المنصوري )الرباط(
 سلمى القرشي )الرباط( سفيان إدمنصور )سال(

 هديل الطاهري )الرباط( 

 آية العرفاوي )الرباط( 

 جهة الشرق .6

 سكينة العروي )جرادة( 

 رباب ملوك )وجدة( 

 رفيدة بوحلكة )وجدة( 

 رهام الحنبالي )تاوريرت(  

 جهة بني مالل خنيفرة .7

 أمنية عبد الدين )بني مالل( عبد الواحد الواثي )خريبكة(

  عبد الجليل جبالي )بني مالل(

  مروان بنياري )بني مالل(

 جهة سوس ماسة .8

 ماجدولين عيار )أكادير إداوتنان( عيار )أكادير( الحبيب

 ضحى مجيد )أكادير إداوتنان( محمد بن داود )تزنيت(

 جهة درعة تافياللت .9

  حافيظ طاهيري )الرشيدية(      

  يزيد وحيدي )الرشيدية(      



 جهة كلميم واد نون .10

 روعة بيكي )سيدي إفني( هاشم الكنزيتي )كلميم(

 الساقية الحمراءجهة العيون  .11

 مريم الباز )السمارة( 

 آدم بنلمقدم )العيون( 

 جهة الداخلة وادي الذهب .12

 شيماء زريويل )الداخلة( 

        Chanteurs Solistes  األصوات المنفردة

 األصوات المنفردة النسائية األطفال األصوات المنفردة الرجالية

 فلك اقريقز )مراكش(  )مراكش(لؤي بنكيران  عبد هللا المخطوبي )مكناس(

 زينب الكنهي )الدار البيضاء( آدم بنلمقدم )العيون( جمال همراس )المحمدية(

 سكينة العروي )جرادة(  أشرف بنكيران )مراكش(

 عبد السالم البوقمحي )شفشاون(
 

 مشاركا 135المشاركون في العمل الغنائي حسب الجهات: 
 مشاركا 30جهة مراكش آسفي :  .1

 ذكور( 10إناث و 10) تلميذا 20: التالميذ ذكور( 7إناث  3) أساتذة 10: األساتذة

 فاطمة الزهراء أيت منصور )مراكش( .1 فلك اقريقز )مراكش( .1

 فاطمة الزهراء أكرام  )مراكش( .2 إلهام بن عبد الجليل )مراكش( .2

 سارة الدوقريش )مراكش( .3 رشا بوشارب )الرحامنة( .3

 نور الهدى الدرساوي )مراكش( .4 خالد بداوي )مراكش( .4

 ذكرى الغزاوي اإلدريسي )مراكش( .5 أشرف بنكيران  )مراكش( .5

 هدى صديقي )مراكش( .6 جمال فراكي  )مراكش( .6

 آية شهاب )مركش( .7 إبراهيم الفرح )مراكش( .7

 وئام غوجاتي )مراكش( .8 عبد الصادق الراشيد )قلعة السراغنة( .8

 )مراكش( بسمة الملحوني .9 عبد الحق الساخي )الرحامنة( .9

 نسيمة وعزيز )اليوسفية( .11 صفوان مقدم )أسفي( .10

 لؤي بنكيران )مراكش( .12 

 عثمان كركار  )مراكش( .13 

 محمد زاهر بركات )مراكش( .14 

 حسام زهدي  )مراكش( .15 

 ياسين جميلي  )مراكش( .16 

 رضى فاتي )مراكش( .17 

 آدم سفير )مراكش( .18 

 دف )مراكش( -ياسين التباتي  .19 

 علي بنجلون )مراكش( .20 



 مشاركا 25جهة الرباط سال القنيطرة :  .2

 ذكور( 8و إناث  7)تلميذا  15 التالميذ: (ذكور 7إناث و  3) 10األساتذة: 

 هديل الطاهري )الرباط( .1 ليلى أوزاقل )الرباط( .1

 آية العرفاوي )الرباط( .2 سلمى القرشي )الرباط( .2

 دالل األبيض )الرباط( .3 هاجر غالب )الرباط( .3

 خولة بحتوت )الرباط( .4 رضى اإلدرسي )الرباط( .4

 ندى الرضواني )الرباط( .5 جمال القواس )الرباط( .5

 جيهان كونان )الرباط( .6 سغيري )الرباط(المحجوب  .6

 هبة مكاوي )سال( .7 يوسف المنصوري )الرباط(  .7

 آدم باخا )الرباط( .8 إدريس العمارتي )الرباط( .8

 ياسر بسبوس ) الرياط(  .9 عبد الناصر مكاوي )سال( .9

 مهدي كرس )الرباط( .10 )سال( سفيان إدمنصور .10

 أيمن إبراهيمي )الرباط( .11 

 عماد اليوسفي )الرباط( .12 

 محمد مشينو  )الرباط( .13 

 عبد الكريم عصام )الرباط( .14 

 نعمان بوري )الرباط( .15 

 مشاركا 22:  جهة الدار البيضاء سطات .3

 (واحدذكر إناث و 3)تالميذ  4التالميذ:  ذكور( 11 و إناث 7) أستاذا 18األساتذة: 

 أمينة األعناني )الدار البيضاء( .1 زينب الكنهي )عين السبع الحي المحمدي( .1

 دعاء العزري )الجديدة( .2 سارة بن الشيخ )سيدي البرنوصي( .2

 هبة ناصور )الجديدة( .3 فوزية السالك )بنسليمان( .3

 محمد العابدي )سيدي البرنوصي( .4 زينب بلمو )بنسليمان( .4

  المحمدي( السبع الحي)عين سارة المصباحي الشاهدي  .5

  منية خديري )الجديدة( .6

  حنان السحيمي )المحمدية( .7

  أحمد اهبيشة )الدار البيضاء( .8

  منير أخضر )الدار البيضاء( .9

  حسن السالكي )الدار البيضاء( .10

  محسن خنوس )المحمدية( .11

  عادل اللوزي )المحمدية( .12

  زكرياء فهيم )المحمدية( .13

  محمد الصوفي )المحمدية( .14

  حسن زغيدة )المحمدية( .15

  جمال همراس )المحمدية( .16

  رشيد الصنهاجي )المحمدية( .17

  أسامة الموضى )النواصر( .18



 مشاركا 14: جهة فاس مكناس .4

 وذكر واحد(إناث  6)تالميذ  7 التالميذ: أساتذة ذكور 7األساتذة: 

 صفاء شريفي علوي )فاس( .1 عبد الوهاب العلوي )فاس( .1

 سمية بلغيثي )فاس( .2 محمد العثماني )فاس( .2

 سلمى أكزنايي )فاس( .3 أمين البردعي )مكناس( .3

 كنزة عمراوي )فاس( .4 خالد الزعيم )مكناس( .4

 أية التسولي )فاس( .5 عبد هللا المخطوبي )مكناس( .5

 أسماء كريمي )مكناس( .6 أحمد موسى فارس )تاونات( .6

 علي إدريس حقوني )فاس( .7 طارق الطويل )إفران( .7

 مشاركين 10:  جهة الشرق .5

 ذكور( 4إناث و  3تالميذ ) 7 التالميذ: أساتذة )أنثى واحدة وذكران إثنان( 3األساتذة: 

 رباب ملوك )وجدة( .1 سكينة العروي )جرادة( .1
 رفيدة بوحلكة )وجدة( .2 أحمد البوشيخي )وجدة( .2
 رهام الحنبالي )تاوريرت(  .3 الغيدي )وجدة( محمد .3

 بالل صبحي )وجدة( .4 
 أشرف صبحي )وجدة( .5 
 غرابتي )وجدة(علي  .6 
 توفيق بنميمون  )وجدة( .7 

 مشاركين 9:  جهة طنجة تطوان الحسيمة .6

 وذكران إثنان(إناث  3)تالميذ  5 التالميذ: (ذكور 3)أنثى واحدة وأساتذة  4األساتذة: 

 فرح الحداوي )تطوان( .1 سلوى ضامي )طنجة( .1
 ذكرى أمزيل )تطوان( .2 إلياس الحسيني )تطوان( .2
 هاجر البقالي )تطوان( .3 )شفشاون( عادل بنيلول .3

 نصير أزماط )شفشاون( .4 عبد السالم البوقمحي )شفشاون( .4

 طه بن تحايكت )شفشاون( .5 

 مشاركين 7:  جهة سوس ماسة .7

 تانتلميذ التالميذ: ذكور أساتذة 4األساتذة: 

 ماجدولين عيار )أكادير إداوتنان( .1 )أكادير إداوتنان(الحبيب عيار  .1
 ضحى مجيد )أكادير إداوتنان( .2 )أكادير إداوتنان(عبد العالي بن الشيخ  .2
  )أكادير إداوتنان(عبد العالي أعشاش  .3

  الحسن بن كريش )إنزكان أيت ملول( .4

 محمد بن داود )تزنيت( .5

 مشاركين 6:  جهة بني مالل خنيفرة .8

 ذكور( 3تالميذ )أنثى واحدة و  4 التالميذ: ستاذان )ذكران إثنان(األساتذة: أ

 أمنية عبد الدين )بني مالل( .1 عبد الواحد الواثي )خريبكة( .1
 كريم الوردي )بني مالل( .2 يوسف الراشيد )خنيفرة( .2

 عبد الجليل جبالي )بني مالل( .3 

 مروان بنياري )بني مالل( .4 



 مشاركين 5:  جهة العيون الساقية الحمراء .9

 ذكر(  1إناث و 2تالميذ ) 3 التالميذ: أستاذاناألساتذة: 
 نهال المرناوي )العيون( .1 محمد التاجي )طرفاية( .1

 مريم الباز )السمارة( .2 أنس خليل درفوفي )السمارة( .2
 آدم بنلمقدم )العيون( .3 

 مشاركين 4:  جهة كلميم واد نون .10

 ذكور( 3تالميذ )أنثى واحدة و 4 التالميذ: ال أحد األساتذة:

 )سيدي إفني(روعة بيكي  .1 

 محمد الراضي )كلميم( .2 

 حمزة كورما )كلميم( .3 

 هاشم الكنزيتي )كلميم( .4 

 : مشاركان جهة درعة تافياللت .11

 تلميذ واحد )ذكر( التالميذ: أستاذ واحد )ذكر(األساتذة: 

 يزيد وحيدي )الرشيدية( .1 حافيظ طاهيري )الرشيدية( .2

 : مشاركة واحدة جهة الداخلة وادي الذهب .12

  تلميذة واحدة التالميذ: ال أحداألساتذة: 
 شيماء زريويل )الداخلة( .1 

 

 : عدد المشاركين في كل أكاديمية
 

مجموع  عدد األساتذة المشاركين عدد التالميذ المشاركين األكاديميات

 المجموع الذكور اإلناث المجموع الذكور  اإلناث المشاركين

 30 10 07 03 20 10 10 آسفي  مراكش

 25 10 07 03 15 08 07 الرباط سال القنيطرة

 22 18 11 07 04 01 03 الدار البيضاء سطات

 14 07 07 00 07 01 06 فاس مكناس

 10 03 02 01 07 04 03 الشرق

 09 04 03 01 05 02 03 طنجة تطوان الحسيمة

 07 05 05 00 02 00 02 سوس ماسة

 06 02 02 00 04 03 01 بني مالل خنيفرة

 05 02 02 00 03 01 02 العيون الساقية الحمراء

 04 00 00 00 04 03 01 كلميم واد نون

 02 01 01 00 01 01 00 درعة تافياللت

 01 00 00 00 01 00 01 الداخلة وادي الذهب

 135 62 47 15 73 34 39 جميع األكاديميات

 



 : اللجنة الوطنية

 المدرسية بالوزارةمسؤولي واطر المديرية المكلفة بالحياة 

 : رؤساء اللجن الفنية الجهوية

المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة طنجة تطوان نبيل أقبيب:  .1

 الحسيمة

 المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة الشرقرشيد الماحي:  .2

 لمادة التربية الموسيقية بجهة فاس مكناسالمفتش المنسق الجهوي التخصصي سمير بحاجين:  .3

المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة الرباط سال محمد أمين العمري:  .4

 القنيطرة

  مالل خنيفرة بني رئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي بجهةأمينة صيباري:  .5

وي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة الدار البيضاء المفتش المنسق الجهمحمد بنفارس:  .6

 سطات

 المفتش المنسق الجهوي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة مراكش آسفيخالد بداوي:  .7

 رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي بجهة درعة تافياللتحسن بوزكراوي:  .8

 الجهوي التخصصي لمادة التربية الموسيقية بجهة سوس ماسةالمفتش المنسق  الحبيب عيار: .9

 إطار متصرف تربوي بجهة كلميم واد نونمحمد الخروف:  .10

: المفتشة المنسقة الجهوية التخصصية لمادة التربية الموسيقية بجهة العيون نسرين الدراوي .11

 الساقية الحمراء 

كلفة بجهة يقية المالتربية الموس المفتشة المنسقة الجهوية التخصصية لمادة :نسرين الدراوي .12

 الداخلة وادي الذهب
 

 : أعضاء اللجن الفنية الجهوية

 

 : جهة طنجة تطوان الحسيمة .1

  :رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي عز الدين المونسي 

  :مفتش التعليم الثانوي اإلعدادي لمادة التربية الموسيقية عبد اإلاله بلبشير 

 مديرية تطوان - أستاذ التربية الموسيقية :المجيد األشهب عبد  

 :مديرية شفشاون -أستاذ التربية الموسيقية   عادل بنيلول 



 مديرية شفشاون - أستاذ التربية الموسيقية : عبد السالم البوقمحي  

 :جهة الشرق .2

  :رئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي منية موزوري 

  :مديرية وجدة أنكاد -أستاذ التربية الموسيقية أحمد البوشيخي 

  :اإلقليمية مديرية وجدة أنكاد -أستاذ التعليم االبتدائي محمد الغيدي 

 :جهة فاس مكناس .3

  رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي أوراغ: محمد 

  :مديرية فاس  -أستاذ التربية الموسيقية عبد الوهاب العلوي 

  :مديرية مكناس  -أستاذ التربية الموسيقية خالد الزعيم 

 :جهة الرباط سال القنيطرة .4

  :رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربويمحمد الخيتر 

   :مديرية الرباط  -أستاذة التربية الموسيقية بشرى العذراوي 

  :مديرية الرباط  -أستاذ التربية الموسيقية رضى اإلدريسي 

  :مديرية الرباط  -أستاذ التربية الموسيقية سعيد الصنهاجي 

 :جهة بني مالل خنيفرة .5

  :مديرية بني مالل -أستاذ التربية الموسيقية هشام بازهرة 

  :مديرية خريبكة -أستاذ التربية الموسيقية عبد الواحد الوارثي 

  :مديرية بني مالل -التربية الموسيقية أستاذ يوسف الراشيد 
 

 :جهة الدار البيضاء سطات .6

  :رئيسة المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي أمينة حيبوب 

  :مفتشة التعليم الثانوي اإلعدادي لمادة التربية الموسيقية صفاء عزاوي 

  :مديرية بنسليمان -أستاذة التربية الموسيقية فوزية السالك 

  :مديرية المحمدية -أستاذ التربية الموسيقية زكرياء فهيم 

  :مديرية سيدي البرنوصي -أستاذ التربية الموسيقية محمد أشرف الداودي 

 :جهة مراكش آسفي .7

 رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي : بوجمعة بلهند 

  :مراكشمديرية  -أستاذ التربية الموسيقية أشرف بنكيران 

  :مديرية مراكش -أستاذ التربية الموسيقية جمال فراكي 



 :جهة درعة تافياللت .8

  :مديرية الرشيدية - اللغة الفرنسيةأستاذ طاهيري حافيظ 

  :مديرية الرشيدية - أستاذ التكنولوجياعبد الرحيم بنعيسى 

  :تنغيرمديرية  -أستاذ التعليم االبتدائي رضوان أيوكو 

 :جهة سوس ماسة .9

  :رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي ميلود أزرهون 

  :مديرية أكادير إداوتنان -أستاذ التربية الموسيقية محمد بن جدي 

 :جهة كلميم واد نون .10

  :رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي عمر ناجيه 

  :مديرية كلميم –متصرف تربوي عالي التريكز 

 :جهة العيون الساقية الحمراء .11

  :رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربوي محمد الشيخ ميما 

  مديرية طرفاية –أستاذ التربية الموسيقية تاجي: محمد 

  السمارة مديرية –أستاذ التربية الموسيقية  -أنس خليل درفوفي 

 :جهة الداخلة وادي الذهب .12

  :المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج التربويرئيس خالد لبكيري 

  :الداخلة.مديرية  -أستاذ التربية الموسيقية خالد الحاضي 

 


