
 
 
 

 قوائم السـادة النـواب  
 الوالية التشريعية  
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 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 الحاج دمحم حمو بوشطروش 

 2 ج الطاهر احمد البواب 

 3 سعيد بن علي امزيان 

 4 ج عبد القادر القباج 

 5 عبد هللا بوطيب 

 6 بن التهامي التوميج عاشور  

 7 ج صغير بن الحاج دمحم هرادي 

 8 دمحم حمو زريوح 

 9 علي بوعيدة 

 11 دمحم الدكالي بوغالم 

 11 ج ابراهيم بن صالح الباكوري 

 12 ج دمحم بن حدو ابرشان 

 13 موالي دمحم بن العربي الصبيحي 

 14 ج الحسين بن احمد بوالعسري  

 15 البوهالياولعيد البشير  

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 16 حمدي ابا علي ولد سالك 

 17 دمحم بن الحاج العتابي ابن زاهر 

 18 احمد نجيب 

 19 ج دمحم بن العربي املزابي 

 21 بوشعيب بن ج احمد زاهدي 

 21 ج عمر ومحماد الادريس ي 

 22 التهامي كنون غازي  

 23 ج موس ى مويسات 

 24 دمحم بن عمر 

 25 ج الحسن املطيع 

 26 ج العربي فرجية 

 27 الحسين بن علي الحوس الباز 

 28 دمحم بن لحسن الشباني 

 29 دمحم بن دمحم بن العباس بن جلون  

 31 ج عبد الكبير الشعار املتوكل 

 31 عبد السالم بناني 

 32 عبد هللا الحاج ناصر 

 33 عباس القرش ي 

 34 موالي عبد الرحمان عبد السالم الادريس ي 



 35 موالي هاشم افقير 

 36 البشير بن العباس التعارجي 

 37 ادمحم عالل البادجي 

 38 دمحم ابن عالم 

 39 ج دمحم الكداري  

 41 دمحم بلحسين 

 41 دمحم بن الخليل خليلي 

 42 عسو الزكدي 

 43 علي الكتاني 

 44 دمحم دمحم الشريك 

 45 ج دمحم بن الحبيب حبيبي 

 46 الزركديج الحسين  

 47 احمد منصور النجاعي 

 48 ج العربي الحسني 

 49 الطيب برادة 

 51 احمد ابن سودة 

 51 دمحم بن عابد ابيضار 

 52 جعفر دمحم جعفري  

 53 احمد بن ابراهيم 



 54 دمحم املزالي او نجار 

 55 احمد علوش املرابط 

 56 بنسالم الامراني 

 57 احمد النماوي  

 58 ازنيبر ابراهيم 

 59 سالم دمحم حدو اليونس ي 

 61 دمحم بلحاج علي 

 61 الشرقي بن ج حماد علب 

 62 بن الحاج الحسين بن ناصر رياض 

 63 فارس الشرقي 

 64 ج سالم املسفيوي  

 65 دمحم الغرفي 

 66 ج امبارك بن الفاضل الفضالوي  

 67 لحسن بن الحسن كاض ي 

 68 احمد بن ج علي مقور  

 69 دمحم بهطاط 

 71 دمحم بن حمو 

 71 عبد الهادي بوطالب 

 72 دمحم بشقرون 



 73 دمحم بن العربي الحوري 

 74 دمحم عزيز شريف دوزان 

 75 دمحم حدو امزيان 

 76 ادريس بن عبد الكبير الطود 

 77 ج علي مسعود املزياني 

 78 بوزيد شكري  

 79 عبد القادر الصحراوي خلدون  

 81 بن عاشر نجيمعلي  

 81 عبد القادر بن صالح 

 82 دمحم هابي 

 83 ج دمحم الهزاط 

 84 دمحم بولحمص 

 85 سعيد بن ج بن دمحم بولعيد 

 86 مصطفى عبد هللا السوس ي 

 87 بن سالم امزيان 

 88 عمر بوسكري  

 89 دمحم احمد مشبال 

 91 ج ابراهيم الروحي 

 91 الغفارج كبوري بن الفاطمي عبد  



 92 املحجوبي أحرضان 

 93 بن الصغير املنتصر 

 94 ج ابو طاهر ال عزيز  

 95 دمحم املعطي العمراني 

 96 التسولي دمحم اليزيد 

 97 املصطفى قويد 

 98 ابراهيم صدقي 

 99 الهاشمي العيادي 

 111 ج دمحم بيغومدان 

 111 ادمحم جناح 

 112 العربي الحاج دمحم الدرقاوي  

 113 دمحم بن صالح قبوض 

 114 احمد السفياني 

 115 عبد القادر طنان 

 116 موالي دمحم املسعودي 

 117 موالي احمد العلوي  

 118 لعيد البوبكري ندمحم ب 

 119 دمحم جباري  

 111 ج عبد هللا احمد بن احمد الشرقاوي  



 111 بوشتة بوعياني 

 112 موالي البشير واهيا 

 113 الشامي العربي 

 114 يدير احمام 

 115 احمد شفيق 

 116 عبد الكريم الفلوس العالمي 

 117 دمحم الجديدي ارسالن 

 118 دمحم مروان 

 119 حمزة بوعمامة 

 121 ناجم بن دمحم الكروج 

 121 بليوط بوشنتوف 

 122 ج احمد البودراري  

 123 عبد العزيز الوزاني 

 124 احمد بن دمحم الجمالي 

 125 دمحم القضاوي  

 126 ج احمد بن ج دمحم بن يحيى ابو لحسن 

 127 دمحم البرنوس ي 

 128 احمد بن دمحم الفواري  

 129 دمحم اعبابو 



 131 ابراهيم فرج 

 131 دمحم اسليطين الخمليش ي 

 132 املفضل بن احمد املنصوري 

 133 احمد املرنيس ي 

 134 دمحم اومامي 

 135 ادريس اللكوت 

 136 كيراناحمد بن  

 137 ج حسن عمي ادريس                              

 138 ج العربي بن الحاج الطيب الدردوري 

 139 ج عبد هللا الصويري  

 141 احمد الغزالي الادريس ي 

 141 عبد السالم شكيب 

 142 دمحم بوخريص 

 143 ابراهيم مصطفى املودن 

 144 عبد هللاادريس ج دمحم بن  

 145 مسعود الرحاوي  

 146 ج احمد سيدينو 

 147 الشاهد الحسيني 

 148 مصطفى بن الشرقي 

  



 149 املصطفى عبادي 

 151 دمحم بكاي لهبيل 

 151 ج بوشعيب الابراهيمي 

 152 رحال رحالي 

 153 عمر الورياغلي فكري  

 154 الحسين وكاك 

 155 ج دمحم القاصدي 

 156 السمالليحسن  

 157 ج عمر حمدان 

 158 دمحم الزرهوني العالمي 

 159 دمحم بن موالي الحسن العلوي  

 161 ج دمحم بوقدير 

 161 دمحم حسن امحزون 

 162 ج دمحم اتيلوة 

 163 دمحم احمد الشنتوف 

 164 حسن الزموري الغجيجي 

 165 عبد الكريم اكديرة 

 166 دمحم سفيان 

 167 الحبيب الامغاري سمكون موالي  



 168 العلمي التازي  

 169 عبد السالم الناصري  

 171 بوزيان بوعلي 

 171 عبد السالم برشيد 

 172 الطيب الازرق 

 173 احميدة حدوش 

 174 ج الحسن عتقي 

 175 ج دمحم املعروفي 

 176 موالي احمد العراقي 

 177 احمد الشلواطي 

 178 دمحم ريان 

 179 دمحم شاطر 

 181 دمحم حدو الشيكر 

 181 ادريس العلمي 

 182 بوزيان املقدم 

 183 السعيد بوعشرين 

 184 احمد العسكي 

 185 احمد العبرقي 

 186 احمد بن عبد الرحمن اكرن  



 187 مبارك زمراك 

 188 لحسن بن عبد القادر القريش ي 

 189 ج الحبيب بن دمحم الشرقاوي الناصري  

 191 احمد بلقاسم شكوكوط 

 191 بدر الدين السنوس ي 

 192 عبيد هللا مزيان حدوش ي 

 193 عبد الحميد العمراني الجوطي 

 194 ادريس بن مصطفى ابنوح 

 195 عبد السالم الحسن الرحموني 

 196 بوشعيب بن ج الغزواني محيد 

 197 دمحم بن عبد القادر العلوي  

 198 محند ناصر 

 199 علي ازروال دمحم بن 

 211 ج دمحم العربي السعيدي بوجمعة 

 211 ابراهيم ادويهي 

 212 عبد الهادي بركة العلمي 

 213 الحاج لحسن الوالدي 

 214 عبد الواحد العبودي 

 215 عبد القادر دحمان ابو زيد 



 216 دمحم ابن مقدم 

 217 دمحم بن ج عبد هللا حارث 

 218 احمد ولد قدوري الهالوي  

 219 دمحم بلحاج بن عبد الرحمان 

 211 حسن العلوي  

 211 دمحم املهدي بنبوشتى 

 212 احمد بشرى  

 213 دمحم بن داوود اكجداد 

 214 عثمان الدمناتي 

 215 بوشعيب هاللي 

 216 عبد الرحمان الطاوقي 

 217 عبد الحميد القاسمي 

 218 حساين وعدي اوبيهي ايت رهو 

 219 عالل دمحم اريق بن الحاج 

 221 دمحم بحاجي 

 221 ادريس امثقال 

 222 سعد بن زكري  

 223 عبد هللا بن ج ادريس بن موس ى 

 224 عبد القادر بن ج عمرو الصوفي 



 225 عمر رحام 

 226 علي الادريس ي 

 227 موالي الحافظ عمارة 

 228 عالل املسفي 

 229 دمحم قرى  

 231 عبد الرحمان تكزرين 

 231 دمحم الفاللي 

 232 ادريس الزعري  

 233 دمحم الصياد 

 234 موالي ادريس معوني 

 235 دمحم الحراثي املكروفي 

 236 عبد الرحمان الخضريين 

 237 ميمون الورزازي  

 238 علي بن ج الغطاس 

 

 

 

    


