
 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 

 
 

 (رئيس الفريق)عبد القـادر باينة  :  االشتراكيفريق  ال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات  

 1 دمحم اليازغي 

 2 القادر باينةعبد  97-93

 3 حسن الخطار 

 4 دمحم شوقي 19-19

 5 بديعة الصقلي 19-19

 6 فاطمة بلمودن 

 7 بوغالب العطار 

 8 عبد الرحمان العمراني 

 9 دمحم الدباغ 

 11 لحسن الغالي 

 11 عبد الرزاق املويسات 

 12 دمحم الطويل 48-12

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 13 عبد الرحمان كرامة 

 14 سيدي الصديق كاسم 

 15 دمحم ملوك (19-19( )48-12) (99-49)

 16 املختار السكتاني 

 17 عبـد الحق بوزيان 

 18 عبـد القادر البنة 

 19 عبد النبي الفياللي 19 -19

 21 عبد الواحد الراض ي 9199منذ 

 21 احمد الريح 19 -19

 22 إدريس لشكر 

 23 املعطي سهيل 19 -19

 24 ابراهيم رشيدي 19 -19

 25 دمحم السنوس ي 

 26 عبد الكبير طبيح 

 27 دمحم البقالي 

 28 ادريس الشطيبي 

 29 ميلود بالخبيزي  

 31 دمحم العربي الزكاري  



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 31 التهامي امليموني 

 32 دمحم القلعي 

 33 مسعود أبو زيد 

 34 دمحم خراف 

 35 حبيب املالكي 

 36 دمحم جدي 

 37 مصطفى املتوكل 19 -19

 38 فتح هللا ولعلو (19-19()48-12() 99-83)

 39 دمحم ألاشعري  

 41 جمال ألاغماني 

 41 دمحم مصطفى إلابراهيمي 

 42 مصطفى كنعان 19 -19

 43 عبد الرحمان شناف 

 44 أحمد الكرزازي  

 45 دمحم مجدوبي بوعمامة 

 46 يوسف حفحاف 

 47 دمحم الوثيق 

 48 دمحم اشبون  2000-9-9ألغي في 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 49 البشير بن الجياللي 

 51 أحمد الزايدي 

 51 عبد العالي دومو 

 52 عبد الرحمان ماسن 

 53 دمحم طربوز  19 -19

 54 عبد السالم الوادي 

 55 عبد الجليل بوقطاسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 
 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 والمجموعات النيابيةأعضـاء الفـرق  

 الوالية التشريعية  
9119-2002 

 
 (رئيس الفريق)  الطيب بن الشيخ : ألحرارفريق التجمع الوطني ل

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 أحمد عصمان (19-19()48-12()99-49)

 2 موالي عبد العزيز العلوي الحافظي (19-19()48-12()99-49)

 3 بوشعيب زاهيدي 

 4 دمحم بوالعسري  

 5 عمــر بوعيــدة 

 6 حســن سليغــوة 

 7 محــمد عديــباه 

 8 لحسن نيدو مغار 48-12

 9 حسن بن احمد الدرهم 

 11 دمحم الكبيرالسليماني 

 11 دمحم جيني 

 12 حسن أمحزون 

 13 العربي هرامي 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 14 خيا العياش ي 

 15 دمحم السالس ي 

 16 لالحسين أوعال 

 17 عبد الحميد خليلي 48-12

 18 الطيب بن الشيخ (19-19)-(99-49)

 19 مصطفى املنصوري 

 21 دمحم بوهدود بودالل 

 21 ادريس حوات 

 22 عبد الكبير بن زوينة 

 23 عبد العزيز الشرقاوي  

 24 بوجمعة بوطا 

 25 عبدالاله الحسيسن 

 26 امبارك عكيك 

 27 احمد فيصل القادري  

 28 امبارك بوعيدة 

 29 ةــعبد القادرسالم 12 - 48

 31 عبد الواحد الشدالي 

 31 دمحم عبو 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 32 دمحم انشاد 

 33 حكيم ابن الفالح 

 34 عبد القادر الداكير 

 35 حسن العبادي (19-19()48-12( )99-49)

 36 د العزيز الوزانيــعب 

 37 د العزوازي ــاحم 

 38 ديــزاهيدمحم  

 39 ن ألازرقــور الديـن 

 41 دمحم جوهري  19-19

 41 الطيب غافس 

 42 مرزوق مخلوف 

 43 الحسين الحساني 

 44 موالي أحمد العناك 

 45 علي معزوزي  

 46 دمحم ازروال 

 47 أحمد حبابة 

 48 سيدي دمحم البقالي 

 49 رشيد القادري  



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 51 الطيب جرى  29/99/9111ألغي في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 
 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 
 

 (رئيس الفريق)  دمحم كمو  :اإلتحاد الدستوريفريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 خليهن ولد الرشيد 

 2 موالي الحسن الشريف 

 3 العربي وفاق 

 4 الحسين بولواز 

 5 إبراهيم العيساوي  

 6 عبد العزيز املسيوي  

 7 علي رحيمي 

 8 دمحم البوكيلي 

 9 املصطفى بوعنان 

 11 عبد املجيد بنيس 

 11 سادــد ملــد الصمــعب 

 12 ابراهيم عمار 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 13 ري ــزايد كبي 2000009022في ألغي 

 14 أحمد اليونس ي 

 15 دمحم املصمودي 

 16 عبدهللا ادبدا 

 17 جلتي دمحم بكار 

 18 عبدهللا أزماني 

 19 الحاج ادمحم بصري   19 -19

 21 عبدهللا رفوش 

 21 الحسين ديمان 12 -48

 22 الطاهر عفيفي  48-12

 23 احمدو الباز 

 24 دمحم كمو 19-2000009022/19ألغي في

 25 رحال اجبيل 

 26 فيصل الزرهوني 

 27 ادمحم الزهراوي  94-09-2000

 28 دمحم امحزون 

 29 ســالم عـــزوز 

 31 حمدي وايس ي 19 -19



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 31 سليمان بوقسيم 

 32 محمــد ساجــد 

 33 محمــد سمــار 

 34 كمــال العراقــي 

 35 بسكري صالـــح   

 36 أحمد اللبهي 19 -19

 37 عبد الرحمان امالو 

 38 دمحم لبصير 19 -19

 39 الطيب الفشتالي 

 41 عبد اللطيف السماللي 

 41 أحمــد طاهري  

 42 محمــد القباج 19 -19

 43 عبــد الواحد الطريبق 19 -19

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 

 

 والسـادة النـواب  قوائم السيـدات
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 

 
 (رئيس الفريق)  :سعيد أمسكان:  العدالة االجتماعيةاألصالة المغربية و فريق  

 
 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 محنـــد العنصـــر 

 2 ادمحم ولد بنزهرة 

 3 ابركاكالبوعوازي علي  

 4 اوحليس الحسين 

 5 دمحم اقبيب 

 6 عبدالقادر قنديل 

 7 جواد الناصري  

 8 حوس ى الخطابي   48-12

 9 احمد قريقش 

 11 سعودي زمراك   48-12

 11 أمين الدمناتي 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 12 ولعيد الرداد 

 13 لحسن عباد 

 14 سعيد امسكان (19-19( )48-12()99-49)

 15 احمد بال 

 16 الوزانينجيب  

 17 دمحم ابركان 

 18 دمحم بوكير 19-19

 19 الحسين كرومي 

 21 عزيز اللبار 

 21 مصطفى العمري  

 22 عياد بنعلي (19-19)-(48-12)

 23 دمحم لعسل 

 24 الحسين عمار 

 25 أحمد قبالوي  

 26 دمحم الشعبي 

 27 ادريس السنتيس ي 

 28 املصظفى رضاوي  

 29 طارق يحيى 19-19

 31 دمحم كوسكوس 

 31 معاشو العياش ي 

 32 عدي شجيري  

 33 دمحم اليوس ي 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 34 دمحم الجماني 

 35 عبد اللطيف السردي 19-19

 36 عبد الرزاق فضلي 

 37 لحسن امزوغ 

 38 عبد السالم الباكوري 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اململكة املغربية  

 مجلس النواب
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 
 
 
 

 والسـادة النـواب  قوائم السيـدات
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية
9119-2002 

 

 

 (رئيس الفريق)لحسن الحسناوي  :    لحركة الديمقراطية االجتماعيةافريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 محمود عرشان 

 2 مختار نجاح 19-19

 3 عالل بولويز 99-49/48-12/19-19

 4 بنعيس ى بنزروال 

 5 دمحم كرافص ي 

 6 دمحم ميساوي  

 7 سيدي دمحم ازيك 

 8 الحسين افراوي  

 9 موالي البشير بدلة 

 11 عبد العزيز الشرايبي 

 11 موالي الحسين صغير 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 اململكة املغربية

 

 
 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 12 محمــد بنزروال 

 13 محمــد تاملوست 19-19

 14 مــاء العينين سيــدي بويا 

 15 عبـــد الســالم الخبــــاز 

 16 عبــد هللا أيــت شعيب  

 17 محمـــد قبــــة 

 18 عبد الرحيم قنير 

 19 ألاميـــن الـــدراق 

 21 محمـــد مهــــذب 

 21 شعيـــب أحميـــدوش 

 22 محمــد مبـــدع 

 23 لحسن الحنساوي  

 24 ألامين حرمة هللادمحم  

 25 بوشعيب حري  

 26 عبــد الســـالم برقيــة 

 27 عمر السوس ي السباعي 

 28 باسيدي أكومي 

 29 شاوي بلعسال 

 31 محمـد مزيان بلفقيــه 

 31 بوعزة ملرامي 

 32 دمحم صغير 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 
 قوائم السـادة النـواب  

 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية
 الوالية التشريعية  

9119-2002 
 

 (رئيس الفريق)   أحمد الخليفةموالي     : االستقـاللي للوحدة والتعادليةفريق  ال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 موالي أحمد الخليفة 

 2 ادريس الدواجي 

 3 ابراهيم الجامعي 

 4 محماد اكنسوس 

 5 عبد الغني عادل 

 6 ابراهيم بنبراهيم 

 7 عبد الوهاب بنطالب 

 8 عبد الناصر حسيسن 

 9 دمـــد مقــأحم 

 11 د احساينيــمحم 

 11 د مستاوي ــمحم 

 12 د الرزاق أفياللــعب (19-02()19-19()48-12)

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

  



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 13 عبد العزيز أبا  

 14 أحمد خليل بوستة 

 15 نور الدين مضيان 

 16 موالي الحبيب العمري  

 17 عبد السالم أربعين 19-19

 18 أحمد املقدم محمادي 

 19 عبد الحق بوكرون   200009091 ألغي في

 21 عبد هللا البورقادي 

 21 أحمد الكور  

 22 الزرواليموالي العربي  (48-12( )99-49)

 23 دمحم الطيبي 

 24 الجياللي آيت بوعلي 

 25 حميد شباط 

 26 عبد إلااله امهادي 19-19

 27 مصطفى بن رقية 

 28 أحمد بنيس 48-12

 29 لحسن فطواكي 

 31 عبد هللا بن صالح 

 31 بوعمرو ثغوان 

 
 
 
 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 
 
 

 
 قوائم السـادة النـواب  

 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية
 الوالية التشريعية  

9119-2002 
 

 (رئيس الفريق)   يخال السعيد :الحركة الوطنية الشعبيةفريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 وــــد شبعتــسعي 

 2 عبد الحفيظ الوشكرادي 

 3 عبد الرحمان العثماني 

 4 أحمـــد ميداوي  29-09-2009

 5 العزوزي عــالل  

 6 نور الدين كحيل 

 7 الحاج جمال خالد 

 8 ديـــال السعيـــخ 19-19

 9 البلغيثيالطاهر  

 11 دمحم املباركي 

 11 عبد العزيز بوناكة 

 12 حميد سعيد  19-19



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 13 العربي قرورو  2000-5-9ألغي في 

 14 أوزين أحرضان 48-12

 15 نــزة ايكــبوع 

 16 دمحم ألاربعي 19-19

 17 العربي الفضيل 

 18 أحمد بوغافور  

 19 دمحم الحبيب حيدرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

املغربيةاململكة   

 مجلس النواب
 

 

 

 

 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 
 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 
 

 (رئيس الفريق)  المسعودي العياشي : التجديد والتقدم الديمقراطيفريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 عيس ى الورديغي 

 2 دمحم الرياحي 19-19

 3 دمحم بوبكر 

 4 العياش ي املسعودي 

 5 الحسن شبهي 

 6 الشيخ بونوار 

 7 رحال الروام 

 8 ادريس سترلي 

 9 حسن وبلقاص 

 11 ادمحم ازملاض 

 11 عبد اللطيف اعمو 

 12 املصطفى الغزوي 

 13 دمحم عبس ي 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 14 موالي اسماعيل العلوي  (19-19( )48-12)

 15 الجياللي بوضرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 
 

 (رئيس الفريق) العربي السالمي:  والعمل  فريق الديمقراطيال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   

 1 علي قيوح 

 2 البياري عبد السالم  

 3 دمحم املود 

 4 ابراهيم مزوز 

 5 العياش ي لبيض 

 6 طاهر شاكر (48-12()99-49)

 7 عبد الصمد قيوح 

 8 عبد السالم احقون  

 9 عبد اللطيف الجراري  

 11 العربي السالمي 

 11 أحمد لكير 

 12 بوشعيب الجرموني 

 13 عبد الباقي حريص 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 

 
  (رئيس الفريق) عبد السالم الصديقي  :ةالديمقراطيجبهة القوى  فريق  

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 لحسن جوان 

 2 لحسن حنزاز 

 3 أحمد الحمري  

 4 حموميلود أيت  

 5 الحسين خير الدين 

 6 لحسن بال 

 7 عبد الرحيم واعمرو  

 8 عبد هللا املكاوي  

 9 مصطفى بودراع 

 11 عبد السالم الصديقي 

 11 أحمد بنشليخة 

 12 التهامي عكبي 

 13 التهامي الخياري  19-19

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 

 
 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  

 النيابيةأعضـاء الفـرق والمجموعات  
 الوالية التشريعية  

9119-2002 
 
 

 (العدالة والتنمية الحقـا)  :الديمقراطيةالدستورية  الشعبية  الحركة  فريق  
 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   

 1 أحمد العمري  

 2 املقريء إلادريس ي أبو زيد 

 3 عبد العزيز أفتاتي 

 4 املصطفى الرميد 

 5 سعد الدين العثماني 

 6 الدين قربالنور  

 7 رشيد املدور  

 8 ألامين بوخبزة 

 9 عبد هللا شبابو 

 

 

 

 



 
 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

 

 

 
 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
9119-2002 
 
 

 :  منظمة العمل الديمقراطي الشعبي
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 درـــبنسعيد آيت إيد ــمحم 

 2 دانـــد زيـــمحم 

 3 يــــد السباعــأحم 

 4 يـــم الخطابــد الحكيـــعب 9111-99-99ي في ـألغ

 


