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الفرع اﻹنتخابي

طنجة تطوان الحسيمة

تطوان

طنجة أصيـلة_الفحص-أنجرة
وزان
المضيق الفنيدق
العرائش
شفشاون
الحسيمة
الجهة الشرقية
تاوريرت_الدريوش_جرسيف

وجدة انجاد

الناظور
جرادة_فجيج ببوعرفة
بركان
فاس مكناس
مكناس
إفران
الحاجب
تازة
تاونات
صفرو

فاس_موﻻي يعقوب
بولمان

المناديب الرسميون

المناديب النواب

عبد الحميد العشيري
عثمان العروسي
محسن خريف
سعيد بنحمد
سلطاني سعيد
سليمة بندومة
تعذر إتمام اﻻقتراع به
انيس السحتري
عبد الرحيم السباعي اﻹدريسي
دليلة غﻼب
لحسن خيا
أشراو عمر
محسن حودة
ﷴ سعيد
رشيد الصابري
رشيد القبالي
الفداوي حكيم
حراشي عبد الحق
البشير طبجي
التمديتي عبد السﻼم
عبد الحكيم متوكل
المنصوري ﷴ
فؤاد كوح
اشهبار فكري
سعيد اﻻدريسي
سﻼمي ﷴ
عﻼم ﷴ
ميري توفيق
ﷴ بلقاضي
ﷴ حديني
عبد الرحيم الخمري
سمية الكعواشي
زعزاع عبد الحفيظ
احميداس حسناء
جفان عبد القادر
حكيمة جبﻼوي
زروقي نصر الدين
التوزاني الهواري
بداوي يحيى
احمد هرفوف
احمد دكان
زنوجي عزيز
عمراني يحيى
حميمني ﷴ
ﷴ زروالي
وعلي محسن
فلوتي ﷴ
حمداوي اﷴ
بوغيدة انيس
الموفيد خديجة
جليلي عبد الحي
عبد العالي عبده
القندادي عبد الهادي
بنعيسى سلمان
معقول سمير
عزيز بوحاس
أحمد بوتمزكيدة
ﷴ زروال
احمد بوادمار
ﷴ المزديوي
الكدالي وديع
مجاوي عبدالقادر
ابن اﻷمين عادل
الكرماط أحمد
العباسي محسن
يوسف إيدام
محسن العساوي
فاطمة السرار
خالد الزريولي
عبد الرحيم الخﻼبي
أنوار الهرسال
بوليف عبد الرحمان
ﷴ مرون
حميد توتان
ﷴ نور الدين توفيق
عبد الكريم العلوي
مــريــم الـمـعـقــول
عبد العالي منينة
الوالي طارق
يونس بنعياد
عمر الكواح
فاطمة ميموني
الخمار مسعودي
يوسف عواد
خالد خايف ﷲ
عبد الحق العاملي
عبد السﻼم الجراري
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الفرع اﻹنتخابي

الرباط سﻼ قنيطرة
الصخيرات تمارة

سـﻼ

الرباط

الخميسات
سيدي سليمان
سيدي قاسم
القنيطرة
بني مﻼل خنيفرة

الفقيه بن صالح
خريبكة

بني مﻼل
ازيﻼل
خنيفرة
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المناديب الرسميون

المناديب النواب

بومزود فاطمة
زورارة التهامي
بوعزة حمداني
المهدي المرزوقي
أمناي جمال
مراد لكحل
ادريس العبار
كمال حسن
مارية الدرقاوي
البقـال هشــام
عز الدين الديوري
امين لمجاهد
صيكاكي مراد
الكروجي عبد المغيث
رشيد بلخير
بارة رشيد
أوزان سعيد
حمر الراس ﷴ
بوجمعة عنزول
عبد الفتاح بعيز
سعيد الكاملي
سعيد فجار
الصحاروة حسناء
أحمد فارس
طارق ياسيني
موﻻي حفيظ جبار
المصطفى طالبي
ﷴ ايت تباغوست
عبد المالك أهﻼل
حادي ﷴ
عبد ﷲ لغريسي
غنامي عبد الحكيم

سيدالي الهام
نور الدين أيت يدير
الصغير ﷴ
فاطمة بنشيخ
المهدي لمعيزي
الحسين البواشري
عبدالرحيم هدة
سمير حرمي
مقدمي يحي
المكي بنالطيبي
بنالجيﻼلي عبد الفتاح
الحسن اهريسن
ﷴ أوباها
حلي حسن
ﷴ الدليمي
بوشتى حجوبي
غريب يوسف
ﷴ الكحل
عمار الخبير
مراد القوتلي
ﷴ مكاوي
رياضي بوشرى
زردوك ﷴ
الفتاك عزيز
المرزاق موﻻي المصطفى
احمد دغاب
الحبيب اشيشاو
مسكيتو حدو
عاصيم ادريس
الشرقاوي الطاهر
باغور فاطمة
بوتخساين ﷴ
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الفرع اﻹنتخابي

الدار البيضاء سطات
سيدي البرنوصي

م.رشــــيد س .عثمــان

الﷴية
النواصر
مديونة
الحي الحسني
الدار البيضاء أنفا

بن مسيك
الفداء مرس السلطان
عين السبع الحي الﷴي

عين الشق
سيدي بنور
الجديدة

سطات
برشيد
بنسليمان

المناديب الرسميون

المناديب النواب

سعيد الملولي
خديجة أزواو
ابوشقرة نورى
عصام الجعفاري
ابو الحسن نجمة
الغالية عمارة
ﷴ خفيفي
الرودي ﷴ
الزرزوري مريمة
بوشعيب صغيوار
امينة اظبيب
مقدم حسن
نجوى رشيد
اﻻدريسي موﻻي رشيد
فايز لحبيب
افنوني ﷴ
ايمان لعموم
اقماري عبد العزيز
أزهر عبد الحق
انوار بديعة
مغراوي نجية
ﷴ بكار
فاطمة تابت
ﷴ المحبوبي
اماس عماد
أحمد اسوالم
ﷴ ناشدي
عبد الرحيم الكﻼلي
حسن ند منصور
جليلة هيام زادني
رشيد واسﻼم
ندير حسني
ﷴ فضلي
باكر عبدالقادر
عبد اللطيف الوردشي
ادريس العقاد
عبد المجيد لقدادري
عبد الرزاق والد
الفتوحي رشيد

حسن طريبي
حسن دليمي
هشام البهلولي
صﻼح طارق
عبد ﷲ كرير
عبد الرفيق زاين
ﷴ ماهي
سعيد بيا
سعيد اركيك
سعيد عفان
سحنون سمية
عيساوي خالد
رشيد تكموس
ﷴ شيهب
الوادي أحمد
الزوبير مصطفى
خالد بيرديس
أجدايني سعيد
الراوي مينة
عدنان ﷴ
ﷴ بناوش
خليل البوعيش
اسريعي رشيد
يوسف خليفي
سومية اسليطين المصلوحي
ازنايدي عبدالعزيز
أضرضور سعيد
مصطفى العلكة
زينون منير
سمﻼلي سمير
عبد اﻻله لحنش
سويسي عبد الكريم
ﷴ منا
عبد العزيز عكاري
مونسيفي عبداﻻله
حركات نجيب
عبدالحق التازي
بقاس سعيد
عبد العزيز نيني
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مراكش اسفي

الفرع اﻹنتخابي
الرحامنة
آسفي_اليوسفية

مراكش
الصويرة
قلعة السراغنة
شيشاوة
الحوز
درعة تافيﻼلت

زاكورة
تنغير
ورزازات
الرشيدية
ميدلت

سوس ماسة
أكادير إدا وتنان
تيزنيت
تارودانت_طاطا

إنزكان ايت ملول
شتوكة آيت باها
كلميم واد نون

المناديب الرسميون

المناديب النواب

ادريس عبو والشريف
عبد الهادي بوهنان
شمس الدين سبأ
رافيق ابن النايم
عماد الشفري
ربيع ازكي
مزكوري احمد
أوتمال رشيد
الصناعي عبدالرحيم
يوسف الشاطر
ﷴ اشليح
رشيد أوربيعة
بجي منير
رضوان الرمتي
المصطفى ابكار
ﷴ البشير الغالي
الحجري عبد الصمد
حرية ايت تاكنوين
عبد اللطيف ايمارين
حاحيوي علي
سعادة مراد
أزوﻻي حميد
عمر أيت موح
طائعى موﻻي ارشيد
بعﻼ ﷴ
جرفي البشير
صبار نجية
بوت عبد الرحيم
مخلوق المختار
دياني موﻻي عبد ﷲ
اوبﻼ الهاشم
مويسي نور الدين
الناسكي ﷴ
عرجان عبد ﷲ
بيعﻼطن جمال
كلحسن فاضمة
القاضي موراد

الصولحي خالد
عبد اللطيف اهريمش
عبد الكبير الطاليعي
شكيب الخاي
المهدب عبدالرحيم
تقافي ابتسام
موﻻي ادريس بليل
بنخاتي حسن
موﻻي أحمد الكريدي
بلعالية عبد ﷲ
عبد القادرمستجاب
ايت الطالب عبد الهادي
عبد الهادي ايت عبد العالي
عكاري حسن
عبد الرحمان الصوفي
المصطفى لمكوني
أزكزاو لحسن
كمال نجوى
بناوي عبد الرحمان
احماد وفروخ
امبارك طاهيري
حوسة حسن
زدو ﷴ
أكرو حفيظ
شﻼي عزيز
أوزليم حسن
خالد البوشتي
القصطلني عبد ﷲ
السالمي عبد ﷲ
أوحميدا ابراهيم
المودن عباس
ﷴ الفرس
ﷴ مكي
اعراب شادية
تاكري عبداﻻله
العسري براهيم

شرقي ﷴ مبارك

فاطمة الزهرة شمسي

سيدي إفني_كلميم_طانطان_أسا -
الزاك

طرفاية_السمارة_العيون_بوجدور_ا
العيون الساقية
لداخلة_اوسرد
الحمراء_ الداخلة وادي
الذهب
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أركوكو الحسين

المريزق هشام

زبيﻼ ﷴ

العربي تلمودي

خليفة هباتي

حم إهراني

الحسين إبلهاس

أحمد التعقيلي

رشيد شدود

جدي بوجمع
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بناءا ﲆ نظام انت اب م دوﰊ اﳌنخرطﲔ ﶺع العام لتعاضدية العامة لﱰبية الوطنية – اﻗﱰاع  - 2022اﳌصادق ليه من
طرف ا لس اﻻٕداري بتارﱗ  06ماي  ،2022ﻻ س اﳌادة  24م ه  ،رفع اﱃ رئ س ا لجنة اﳌركزية الطعون ﲞصوص النتاﰀ
نت ابية ،ويقدم الطعن كتابة بواسطة رسا مضمونة ﴎيعة الوصول اﱃ العنوان التاﱄ  21 :زنقة لب مرس السلطان ا ار
البيضاء او إيدا ه م اﴍة لعنوان السالف ا ر.
وس ﱲ البث ﰲ الطعون اﳌقدمة دا ل ٔ ل ٔﻗصاه  ٔ 7م من رﱗ انﴫام ا ٔ ل اﶈدد لتقدﱘ الطعون .و ل سبة لفرع نت اﰊ
طن ة_ ٔصي ا ي تعذر إﲤام ﻗﱰاع به س ﱲ ا ٕﻻ ﻼن عن مو د ٕا ادة اجرائه ﲟوجب بﻼغ لرئ س ا لس اﻻٕداري سيصدرﻻحقا
ٕ دى اﳉرائد الوطنية وكذا اﳌوﻗع كﱰوﱐ لتعاضدية.
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