
 
 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
(77- 38) 

 

 رارـفريق األح
 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 أبا عقيل ناجم توفى

 2 ابراهيم ولد البشير أحمد 

 3 ابلغن لحسين 

 4 الزكري سعدابن  

 5 ابن السعيدي حسن 

 6 بنا لطالب دمحم 

 7 أبو لحسن الحاج أحمد بنيحي 

 8 أرسالن الجديدي دمحم توفى

 9 أزمز موالي علي 

 11 ادريسزنيبر الحاج  

 11 اشنكلي الحسين 

 12 اشيبان دمحم بن ابراهيم 

 13 أل عزيز أبو طاهر 
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 14 امثقال ادريس 

 15 اخلو لحسن  

 16 اونجار دمحم املزالي 

 17 رــوبان عاشـايط توفى

 18 د اللطيف ـعب نال ــع 

 19 دوـالبناوي ح 

 21 د امباركـالتامك محم 

 21 رــالجزولي عم 

 22 الجماني خطري ولد سعيد توفى

 23 الجوطي الطاهري دمحم 

 24 عبد العزيز العلوي الحافظي 

 25 الحبايزي دمحم 

 26 ولد سيدي باباالداي  توفى

 27 الدليمي الحاج لحسن توفى

 28 الراشيدي دمحم 

 29 الرحميني عبد هللا 

 31 إلادريس ي بلقاسمي 

 31 ادرـد القـالرايس عب توفى

 32 نـوري حسـالزم 



 33 اللـد جـد محمـالسعي 

 34 الشاوي دمحم صادق 

 35 الشيكر دمحم حدو 

 36 الطيبي زروق  

 37 العبادي حسن 

 38 العسكي أحمد 

 39 العلمي التازي  توفى

 41 العمراني دمحم املعطي 

 41 العمراني موالي ادريس توفى

 42 العالمي العربي توفى

 43 العياش ي دحمان 

 44 الغساس ي عبد اللطيف 

 45 الفكيكي البشير 

 46 القاسمي عبد الحميد توفى

 47 الكرافس أحمد 

 48 الكوهن عبد الرحمان 

 49 اللوزي حسن 

 51 املرواحي لحسن 

 51 املزيلي صالح 



 52 موطيع الحاج لحسن 

 53 املعروفي دمحم 

 54 املنيوي علي دمحم  

 55 النظفي أحمد 

 56 النجاعي أحمد منصور  

 57 الودغيري أحمد 

 58 الوزاني حسن 

 59 الوزاني عبد العزيز توفى

 61 الوالدي الحاج لحسن توفى

 61 الادريس ي القطوني 

 62 الاستقصا عبد الصمد 

 63 الهواري ادريس 

 64 اليازغي بن سالم 

 65 اليعقوبي عبد العزيز 

 66 بركة عبد الهادي 

 67 بلبصير الحاج املعطي توفى

 68 أحمــداج ـبلح توفى

 69 بلحســن محمــد توفى

 71 بلقاض ي محمــد 



 71 بلبصير بوشعيب 

 72 العزيز بنجلون عبد 

 73 بن زروال بوشتة 

 74 بن سليمان عيد القادر 

 75 بنسودة عثمان 

 76 بن الشيخ الطيب 

 77 بن عبدهللا عبد الحفيظ 

 78 بن عيس ى دمحم 

 79 بن فضيل عبد الحي 

 81 بنكيــران أحمــد 

 81 بنكيــرانعبد الكريم  

 82 بنمسعود عبد الواحد 

 83 بواكو موالي أحمد 

 84 بو العسري الحاج الحسين 

 85 بوشنتوف الحاج بليوط توفى

 86 بوعمود دمحم 

 87 بوعيدة علي 

 88 بوقدير الحاج دمحم 

 89 بولويز عالل 



 91 بومغيت عبد العزيز 

 91 بوهدود دمحم 

 92 الشيخبيد هللا دمحم  

 93 جباري دمحم بنعلي 

 94 انجالل عبد الرحم 

 95 حادي دمحم 

 96 حبيبي دمحم توفى

 97 خرشوش دمحم 

 98 خليهن ولد الرشيد 

 99 الرشادي ادمحم توفى

 111 رغاي عبد الكامل 

 111 رمزي أحمد 

 112 زاهيدي الحاج بوشعيب توفى

 113 زريوح دمحم 

 114 ابراهيمزنيبر  

 115 زنيند عبد السالم 

 116 زوهيري دمحم 

 117 اللــرق عــزي 

 118 رــالطاهر ــشاك 



 119 شقوري العلمي دمحم 

 111 عباس ي دمحم 

 111 عبد الرفيع دمحم البصري  

 112 دــو محمــعب 

 113 دــعشابي الحاج محم 

 114 عصمان أحمد 

 115 عكاشة مصطفى توفى

 116 علوي دمحم بن اسماعيل 

 117 علوي موالي أحمد توفى

 118 غرنيط عبد هللا 

 119 العربيفرجية الحاج  

 121 فكري دمحم 

 121 القادري عبد هللا 

 122 قاسمي أحمد 

 123 قيوح علي بن الحاج لحسن 

 124 كسكوس دمحم  

 125 كوز حكو 

 126 لطفي دمحم 

 127 لكزولي دمحم 



 128 ملجاهدي دمحم 

 129 لوزيري ادريس 

 131 د بن يخلفـمحم 

 131 مطهر حسن 

 132 مفيـد دمحم 

 133 منصـف الحاج عالل 

 134 مهـاب ادريس 

 135 مـؤدن مصطفى 

 136  إبراهيم ـؤدنـم 

 137 موس ى السعدي 

 138 نزيه الحاج الوزاني 

 139 هاللي بوشعيب 

 141 قدور الهالوي عبد العزيزولد  
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 فريق الوحدة والتعادلية
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 ابن جلون أحمد 

 2 ابن حالم عبد الجليل 

 3 أبو الغنائم دمحم بن عبد الكريم الفارس ي 

 4 اركيبات دمحم علي 

 5 أعميار أحمد  

 6 أفالح دمحم  

 7 أفيالل عبد الرزاق 

 8 أولغازي الحاج دمحم 

 9 البوشتاوي سعيد  

 11 الخطيب فيصل 

 11 الخليفة دمحم  

 12 الداحمي دمحم 
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 13 الدويري دمحم 

 14 د ـد رشيـالدويهي محم 

 15 د السالمـالعشيري عب 

 16 دــسعد ـي محمـالعلم 

 17 الفالح علي توفى

 18 الفياللي  أمين الهاشمي 

 19 القادري أحمد 

 21 القادري عبد الحفيظ 

 21 إدريس هاملراكش ي عبد 

 22 مهدي حسن 

 23 دــي محمــاملومن 

 24 الوفاء سيدي دمحم 

 25 الهاشمي دمحم 

 26 ألاديب دمحم 

 27 ألامامي س ي دمحم 

 28 بارزي دمحم 

 29 بناني دمحم بن الجياللي 

 31 بناني عبد الحق 

 31 بن جلون عبد الحميد 



 32 بن الزيدية أحمد 

 33 بن القاض ي البشير 

 34 بوستة ادمحم 

 35 بومهدي عبد الكريم 

 36 جالل الصافي دمحم 

 37 حادوش دمحم 

 38 حجيرة عبد الرحمان توفى

 39 حسون دمحم بن العباس 

 41 حصار العربي 

 41 حميدة دمحم بن امليلودي 

 42 زروالي موالي العربي توفى

 43 زيدوح إبراهيم 

 44 صديق أحمد 

 45 غالب عبد الكريم 

 46 فتحي أحمد بنموس ى 

 47 الليبك عبد الرحمان 

 48 مجيد عبد السالم 

 49 معتصم محمود 
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 فريق ألاصالة املغربية والعدالة الاجتماعية 

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 أبرشان محند اوحدو 

 2 أبرقاش حدو 

 3 أبالغ الس ي احماد 

 4 الرحمان الادريس موالي عبد 

 5 أشركي املهدي 

 6 أكرام حسن  

 7 أمسكان السعيد 

 8 آيت رهو حساين 

 9 الباكوري الحاج ابراهيم 

 11 التوكاني دمحم 

 11 الدخيس ي دمحم 

 12 الدردوري الحاج العربي 
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 13 الشمس عبد الكريم 

 14 الطاهري حمو اعماروش 

 15 عليالعلوي موالي  توفى

 16 القادري عبد الرحمان  

 17 املحجوبي أحرضان 

 18 الناصري عبد السالم 

 19 املزياني الحاج علي 

 21 اليوس ي علي 

 21 بروكس ي لحسن 

 22 بعدان دمحم 

 23 بلحسين ادريس 

 24 بلوالي عبد الرحيم 

 25 بن تومرت يحي 

 26 بنعبدهللا ادريس 

 27 بهطاط دمحم 

 28 أحمدبوتنعاش ميلود  

 29 عمر جبوسكري الحا 

 31 بوطيب دمحم رض ى 

 31 الحسين ججبارة الحا 



 32 جباري ابراهيم 

 33 الخطابي دمحم 

 34 زدكي عسو 

 35 زمرك امبارك 

 36 الشعيبي الحاج كبور  

 37 صدقي دمحم 

 38 فضيلي دمحم أحمد 

 39 ماء العينين دمحم تقي هللا 

 41 معتصم دمحم  

 41 منصوري بنعلي 

 42 ميس أحمد توفى

 43 ناصر محند 

 44 وايدرو ابا علي 

 45 يحيى احمد عمرو عالل 
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  الاتحاديةاملعارضة فريق 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 الدباغ دمحم  

 2 الراض ي عبد الواحد 

 3 املجدوبي دمحم 

 4 غي دمحم ز اليا 

 5 بديع دمحم 

 6 بنسعيد دمحم 

 7 بن عمور عبد العالي 

 8 بوطالب إبراهيم  

 9 سيناصر دمحم حبيب 

 11 عياش املدني 

 11 لطفي عبد القادر 

 12 مشيش أحمد 
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 13 ملوك دمحم 

 14 منصور دمحم 

 15 ولعلو فتح هللا 
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  الاتحاد املغربي للشغل فريق
 

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 دـض محمــأبي 

 2 رشيدي دمحم 

 3 عبد الرزاق دمحم 

 4 عليوة عبد الحق 

 5 فياللي طابعي ادريس 

 6 مريمى علي 

 7 ياديني الحاج عسو 
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 حزب التقدم والاشتراكية

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 علــــــي يعتــــــــة توفى

 

 

 

 
 الاتحاد العام للشغالين

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 خالقــي محمــد 
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 الديمقراطيةالحركة الشعبية الدستورية 

 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 شاطر دمحم 

 2 اضبيب دمحم 

 3 لهبيل عاشور البكاي 

 

 

 

 العمل حزب 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 نــي حســالشيهاب 

  2 مناضل عبد الرحمان بن عبد هللا الصنهاجي 
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