
 

 
 

  

   

   

   

   

 الالئحة األولية للمترشحين
 -6102اقتراع  -

 الجهة  الفرع االنتخابي والنسب االسم

 الحسيمة_تطوان_طنجة تطوان الحراق نبيل

 موالي عبد الرحمان العلوي

 سلطاني سعيد

 محمد أشطوط

 لتيم فاطمة

 شقرون محمد

 طنجة أصيـلة بن عمرو سعيدة

 الخادري عبد الخالق

 المجدوبي الهداجي محمد

 الجعادي الخليل

 العطار محمد

 خالي عيسى أحمد

 الوهابي زهور

 وزان فوزي أبوبكر

 الصادي المهدي

 العبودي علي

 السباعي االدريسي عبد الرحيم

 الغريفي رشيد

الفحص _المضيق الفنيدق الموسوي احمد

 بنيس محمد أنجرة

 مصطفى أوالد حمدان

 مرزوك رضوان

 هرفوف زهير

 عمر الورديغي

 العرائش عبد اإلله بوعايش

 القاسمي محمد

 اسماعيلي ادريس

 المودن محمد

 بوميان نور الدين

 الكنوني هشام

 رشيد كريشة

 ازعيراط عبد المالك

 القنوفي رشيد



 السطي احمد

 المصمودي عبد الواحد

 الفداوي حكيم

 دحنون عبد الخالق

 برتلي محمد

 سعيد محمد

 الوهابي فيصل

 رغيب هشام

 الفراع منير

 سالمي عبد المالك

 شفشاون عمور العياشي

 هواري عبد العلي

 ابن خجو احمد

 زيطان عبد هللا

 عدالي عبد الحي

 الطوسي عبدهللا

 المليلي أحمد

 الحسيمة بوكزير أحمد

 البشريوي سمير

 األجباري خاليد

 بوغيدة أنيس

 محمد عمراني

 بن عمر كمال

 محمد المنصوري

 جمال البشحاتي

 بنحمو عبدالكريم

 اسليلة محمد

 الجهة الشرقية جـــرادة_تاوريرت محمد بوفرة

 بلقاسم عماري

 محمد سالمي

 بلبشير عزيز

 جمال الزهيري

 أعراب أحمد

 كنون محمد

 وجدة انجــاد قدوري   محمدين

 نصر الدين زروقي

 عبد الحفيظ زعزاع

 عبدالعزيز صفراوي

 سعيد حموتي

 محمد يوجيل

 رمضان كركوري

 بوزكو قويدر



 خروب عبد هللا

 سمية الكعواشي

 رحمة كيفان

 يحي العربي

 رشيد الماحي

 محمد الروكي

 عبد القادر جفان

 دريوش_الناضور فؤاد عدو

 محمد   زروقي

 عمراني يحيى

 بوراس اسماعيل

 خالد اوعلو

 علي مسعودي

 حمزاوي مصطفى

 علي حسني

 صالح العبوضي

 توفيق خالدي

 عالل الزاوكي

 اسماعيل   جمال

 محروق  أحمد

 فيجيج حميمني محمد

 مهني هشام

 كرسيف الودغيوي مصطفى

 شوييا محمد

 رضوان عبد هللا

 بودرة كمال

 مقران عبد الرحيم

 بوراس المختار

 مناسب رياض

 بركــان محمد فلوتي

 مومن عبد المجيد

 محمد ملوكي

 الزوبير ملوكي

 يوسفي الحسن

 مدران عبد القادر

 مكناس  _فاس مكناس عباد محمد

 عبد االله الخالع

 خديجة سفياني

 كركوري لطيفة

 القندادي عبد الهادي

 يوسف الشبيهي

 اليوسي المصطفى



 المصمودي عبد الحق

 الحسيني محمد

 علمي شنتوفي عبد الرحمان

 سلبوك محمد

 جمال الدين من ال يخاف

 العدناني عبد العزيز

 العديري عبد هللا

 بورصم الحسين

 باشا سعيد

 التوزاني عبد اإلله

 عبد الحكيم العمراني

 الحنفي عمر

 الشهبوني محمد

 محمد العبادي

 الحودر محمد

 جعفاري زوهير

 نبيل فالحي

 سعدات نجية

 أبو القاسم محمد

 عمراوي عبد العلي

 عبد العالي عبده

 صالحي الصادق

 إفران بوتمزكيدة احمد

 اجكان ادريس

 الحاجب اعبيدو محمد

 سعيدة كمال

 يونس البرودي

 امال سيل

 رحيمي علي

 عبيدي سعيد

 تازة سعودي حميد

 المنصوري طارق

 بودرة أحمد

 حموش بوجمعة

 الغبور مصطفى

 بابا عبد الكريم

 غميمط عبد هللا

 تواش كريم

 أبو عبد هللا وهيب

 العراف عمر

 حدا زكرياء

 المنصوري احمد



 السكاني سعيد

 الزريولي خالد

 تاونات الشارف الطيب

 أنوار الهرسال

 تهال ادريس

 بنمنصور عادل

 حجيب قرقب

 اكليد علي

 فتوحي المصطفى

 عبدالصمد اإلدريسي البوزيدي

 تريفس عبد هللا

 اضليعة عادل

 لمزابي نبيل

 صفرو محمد نور الدين توفيق

 عبد العالي منينة

 مصطفى   االندلسي

 الرحموني عبدالقادر

 موالي يعقوب_فاس  كليوي محمد

 يوسف حيسني عراقي

 عبد العزيز الطاشي

 مصطفى حوات

 محمد الشورى

 يونس بنعياد

 احمد محفوظي

 عكشة محمد

 ادريس بوعباني

 محمد العماري

 محمد سعدوني

 مصطفى غزوي

 عمر الكواح

 محمد الفضيول

 نور الدين بو االوالد

 محمد ابن قريب

 عبد االله موحيا

 حوحو محمد

 صديقي محمد

 بولمان محمد فوزي

 مصطفى  ابن صغرون

 عبد العزيز بوعجاجي

 دحو محمد

 اويحي عبد هللا

 قنيطرة_سال_الرباط الصخيرات تمارة سعيدي عيسى



 الجنايني ميلود

 زورارة التهامي

 نحال عبد هللا

 حمداني بوعزة

 لحرش حميد

 الصغير محمد

 حرحار محمد

 الزعراوي عزوز

 حفيان عصيمي

 مرشيش جمال

 الربولي عبد النبي

 دودي علي

 الشقربان عامر

 عماد نبيل

 ســـال الصنهاجي لحسن

 العضام محمد

 زكار محمد

 قباش محمد

 النيمي سعيد

 لمسياح حسن

 المنظير عبد الرزاق

 المعيزي عبد اللطيف

 اركيبي جواد

 الغيوبي الحسن

 سالمة رشيد

 كرا عبد الكريم

 الهياللي لحسن

 ديدي عبد العزيز

 جناتي خالد

 لكحل مراد

 بنشيخ فاطمة

 دكان رشيد

 المعزوزي عبد اإلاله

 بلعبار حميد

 توفيق سميرة

 العمري موالي يوسف

 الجرفي محمد

 الـــرباط محمد ازعتري

 عير لحسن

 االزعر عبدالعزيز

 حالوي عبد المجيد

 ادريس العبار



 السفياني محمد

 بلحسن ابراهيم

 هدة عبد الرحيم 

 الراضي عزيز

 حسن كمل

 مارية الدرقاوي

 نوميش عبد القادر

 المجاهد مصطفى

 بزكيون محمد

 الخميسات موموش لحسن

 البولفساحي إسماعيل

 بنرقيـة محمـد

 شبار عبد العزيز

 باحسو ادريس

 البقـال هشــام

 شهبون خاليد

 بويسحاق محمد

 سيدي سليمان عزيز الداودي

 الداودى الشرقى

 الصغير كمال

 خربوش محمد

 صيكاكي مراد

 سيدي قاسم سماللي عمر

 الحجوي لحسن

 الحضري حميد

 بارة رشيد

 مخلوفي عمر

 بنحيمود عادل

 رشيد كحيلو

 الضو اسماعيل

 بن عبو عادل

 كريش رشيد

 الدليمي محمد

 كرامي طارق

 بوكطاية رشيد

 اشعيبي بوجمعة

 كمال رجدال

 القنيطرة نور الدين اشنايف

 حميد الحداد

 العسال نور الدين

 لحسن حماني

 تشحانت مسعود



 بالط محمد

 عبد اللطيف الحلواني

 عبد القادر اهبوبة

 البهجة بوعزة

 خوية محمد

 عبد القادر غناج

 رشيد السمامي

 الما عمر

 العقاد سي محمد

 الحسان تزغي

 محمد فتوحي

 كندة يونس

 خنيفرة_بني مالل فقيه بن صالح صيفي المصطفى

 الكاملي سعيد

 درقاوي عبد هللا

 محمد دهمون

 بلقشاش عبد الرحيم

 بعيز عبد الفتاح

 مشبوح سعيد

 حضارة محجوبة

 مقتدر عمر

 مراد القوتلي

 عبد الرزاق شقراطي

 ربيع المعطي

 معلة محمد

 خريبكة ذكي عبدالرحيم

 العشاشي عبد الكبير

 سعيدي حميد

 زردوك محمد

 موجي محمد

 ناصري العربي

 لعبايد عبدالعزيز

 البقالي العزيز

 عمر خريبش

 فجار سعيد

 خليلي عبد العالي

 حفصالي الحبيب

 الغيث حسن

 بنى مالل بامي محمد

 عمير مولود

 الطلحاوي احمد

 افدلي احماد



 ورعي زايد

 شارف جواد

 حلوي موالي اسماعيل

 لحسن ظاهير

 ازيالل داودي موالي اسماعيل

 خرشافي ربيع

 لعروية عبد الرحيم

 أيت تباغوست محمد

 أهالل عبد المالك

 موماد عبد العزيز

 الحسان بوتغيت

 زيادي بوعبيد

 بنكبور عبد الكبير

 بوتخساين محمد

 سطات_الدار البيضاء سيدي البرنوصي لديد محجوبة

 عبد الكريم يوسف

 اوراغ عبد الواحد

 هاللي محمد 

 زهور عبد الرحمان

 مجبير المصطفى

 حسن دليمي

 طالب عبد الهادي

 بوقال بوشعيب

 المخود فؤاد

 ابراهيم بيشارة

 منتاك المصطفى

 الصالح ليلى

 البزاعي عبد الرحيم

 هياللي انوار

 عثمــان. رشــــيد س.م ماشبعت عبد الرحيم

 جابر المحجوب

 درويش محمد

 خاشع المصطفى

 المصطفى أبو الفضل

 زكير سعيد

 سامي سعيد

 رشيد العكادي

 شبلي عزيزة

 مصطفى فتيح

 رضوان قصور

 بنكاسم العرش

 حميدو قاسم



 فصيح رضوان

 المحمدية مليكة خيا

 المكي منصوري

 نايم محمد

 العناوي حفيظة   

 محمد خفيفي

 أبو مالك عبد الجليل

 امجوط بوشعيب

 عزيز بيض

 الزرزوري مريمة

 بهلولي رشيد

 الرودي محمد

 الوافي عبدهللا

 مديونة_النواصر برحيل نعيمة

 مقدم حسن

 الكراتي عبدالمعيث

 دحمون مروان

 الحي الحسني بديري حسن

 مساعد إسماعيل

 خصرا عبد االله

 بدا سميرة

 المليح محمد

 الدار البيضاء أنفا محمد حبيب هللا

 محمد امطير

 بمهاوش محمد

 مبروك  ثورية

 مربوحا أحالم

 حسيك عبد الحق

 محمد مسوار

 فريح السعيد

 بالغي سعيد

 عبدالحكيم عزام

 نطار بشرة

 ألمو فؤاد

 امكاب عبد الحق

 بن مسيك أجدايني سعيد

 اقماري عبد العزيز

 قروسي محمد

 احبابو عبد الرزاق

 خروبي ادريس

 محمد شهاب

 الفداء مرس السلطان توناسي عبد العزيز



 عبد الكبير ملتان

 الصوتي حبيبة

 حويمد يوسف

 فالطي عبد العزيز

 بندريوش صالح الدين

 عين السبع الحي المحمدي فايز لحبيب

 ابن حمو علي

 خديجة ابرني

 عزيزة كريمي

 حيرش عواطف

 احمد ادرويش

 كمال فاطمة

 عين الشق ايت المودن عبد السالم

 تيتا الزعيم نعيمة

 بنمسعود عبد الكريم

 سمكاوي محمد

 سيدي بنور جميلة طاهر

 لطفاوي لطيفة

 رضوان إعيش

 يوسف ريكي

 هشام العرش

 ميلود المسكيني

 لوسكي المصطفى

 محمد زنزون

 حسني ندير

 السماهلي سعيد

 الجديدة البحياوي عبد الرحيم

 سماللي سمير

 عبد العزيز وفير

 لغنيمي خليل

 شاكر أبو خصيب

 الرداف عبد الباقي

 طارق روح السالم

 بورمانة ابراهيم

 مينوش عبد الرحيم

 رمضاني عبد الفتاح

 يوسف اسميميح

 يونس خنفودي

 ملكاوي عبدالرزاق

 مرزوق لحسن

 مرير المهدي

 لحسيني محمد



 مرجان رشيد

 سطات مسلم فتيحة

 الرهوي حميد

 ابن الرضى محمد

 فائق مصطفى

 غزواني ادريس

 احمد وريغي

 لغياتي نور الدين

 فضلي محمد

 الشامي المصطفى

 مرشد عمرو

 زين الدين عبد الغني

 مخليصي محمد

 إكيسن فريد

 جميلة الذهبي

 عبد الفتاح جنيني

 مقبول توفيق

 شكراوي عادل

 الشريف سعيد

 مدكر عبد الحق

 برشيد المسعودي عبد هللا

 مينة نادي

 محمد خلدون

 بولشغال محمد

 مستطيع احمد

 عاطف محفوظ

 التازي عبد الحق

 بنسليمان الفتوحي رشيد

 زويد محمد

 والد عبد الرزاق

 اسفي_مراكش رحامنة ادريس عبو والشريف

 عبد الحكيم سالمة

 خالد عبد الرحيم

 مجيك فاطمة الزهراء

 بن سمان خليد

 ليا رضوان

 فخر الدين اإلمامي

 اسفي فؤاد محمد

 زيان عبدالحليم

 بن الشانع رشيد

 األعريش جواد

 اجرينيجة نبيل



 بن الدروش محمد

 امال عتيقي

 عزالدين  الخصالي

 يوسفية_مراكش مسافري عبد العزيز

 ادر محمد

 ايت بوزيان حسن

 بدوج محمد

 الطغراء عبد العزيز

 اكنوز لحسن

 لبيلتة عبد العزيز

 أوتمال رشيد

 احود كمال

 صابر مصطفى

 الكرناوي عبد المجيد

 بدير نزهة

 اوطاطي هشام

 المهداوي خالد

 اسويدي لحسن

 السكوري عبد الجليل

 بباوي حسن

 الشرقاوي انوار

 برادة محمد كمال

 حدادي عبد البر

 سوكارنو عبد الصماد

 دوعمي محمد

 عصام عبد العزيز

 ثقافي ابتسام

 إزكي ربيع

 االبراهيمي ادريس

 مبروك عبد العالي

 الصويرة أوهيك عبد الجليل

 الشراعي صالح الدين 

 اسفاون عبدهللا

 احمان حسن

 ردادي توفيق

 حمادي طارق

 قلعة السراغنة بحري محمد

 عبد الوهاب خبا

 بنحدة محمد

 ادريس بحماد

 عبد القادر مستجاب

 اشليح محمد



 ايت بوشعيب فتح هللا

 عادل دوى

 اوربيعة رشيد

 شيشاوة الخليفي نور الدين

 صومان خالد

 بجي منير

 عقا عبدالرحيم

 كرواض عبد الصماد

 الكريش سعيد

 ايت الطالب عبد الهادي

 الهاملي سيدي محمد

 كتاني الحسين

 العالوي ادريس

 طيران مراد

 اسماعيلي اسماعيل

 الحوز المؤديب عبد العلي

 اسليم بشرى

 حديدو محمد فتح هللا

 عبدالرحيم بوقرو

 غية عبدالهادي

 تافياللت_درعة  زاكورة لكصيبي محماد

 وقاسي محمد

 الدمناتي احمد

 سعيد بقاس

 الغزاوي محمد

 الغالي محمد البشير

 تنغير مرتفيع محمد

 المختار   بوسكة

 محمد ابريجا 

 غبي عبدهللا

 ورززات بوسعيدي احمد

 وكدال محمد

 الصادق السعيد

 ايت بلقاس محمد

 السعيد اقرقاب

 أفروخ اسماعيل

 الرشيدية بروش محمد

 زين العابدين يوسف

 زين  العابدين عبد  الغني

 خالد لوهابي

 التايكي محمد

 حاحيوي علي



 بناوي عبد الرحمان

 الحمداوي حقيظ

 لعميرني يوسف

 ميدلت عمر أيت موح

 رشيد ايت الحاج

 الهاشمي سي محمد

 ألهري عبدالحميد

 ماسة_سوس اكادير اداوتنـان محبوب عبد الكبير

 جا محمد عبد الرحمن

 ايت حميد احمد

 حيميد عزيز

 اغراي ابراهيم

 عطواني سعيد

 مسكاوي فاطمة

 الحسين أكزاز

 هراوي محمد

 رشيد همام

 صبار نجية

 تيزنيت مخلوق المختار

 القصطلني عبد هللا

 بوت عبد الرحيم

 شطبي يونس

 طاطا_تارودانت اوبال  الهاشم

 باشع الحسين

 االشقر حسن

 ايت الحسن عمر

 العزاوي الحسن

 فنان رشيد

 مواد محمد

 فريد الخمسي

 رمزي عبد هللا

 إنزكان ايت ملــول دو الكيفل عبد العزيز

 الشرقي طارق

 ادالعامر عبد العزيز

 أوزليم حسن

 النفاي حمو

 لحسن اموليد

 اعراب شادية

 المودن محمد

 احمد لبريني

 المعتديل عبد المجيد

 بوناكة سفيان



 االزماني محمد

 اشتوكة ايت باها ضويو عمر

 فهمي محمد

 الحبيب االشقر

 ايت باري عبدهللا

 الطلبي محمد

 بيزمارن ابراهيم

 لحسن  شالغم

طانطان            _سيدي إفني_كلميم شرقاوي شياخ

 أسـا الزاك_
 واد نون_كلميم

 هباتي خليفة

 اوسيا عمر

 بوشيت ابراهيم

 بخريص الطيب

 أركوكو الحسين

 المريزق هشام

 محمد شاوف

 انفلوس محمد

 اضرضر عبد الرحيم

 حيسن الحسين

 ابا حازم محمد فاضل

 المحندي سمير

 لخريف عيدا

العيون      _السمارة_طرفاية مصطفى بارا

وادي الذهب             _بوجدور_

 أوسرد_

الداخلة _العيون الساقية الحمراء 

 واد الذهب
 حاتم محمد

 محمد  أسالو

 سعيد اولعسري

 الباعقيلي رشيد

 بيشوطار لحسن

 اليحياوي محمد

 عفيف حميد
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