
أنيسة الهيشو قرابشي  

ص أنجرة   المضيق الفنيدق طنجة أصيلة الفح

فاعلة جمعوية في مجال 
محو األمية المرأة و التنمية 
مسؤولة بجمعيات مدنية 

مدير الشؤون القانونية 
في مقاولة خاصة 

فاعل جمعوي في مجال 
الدفاع عن ذوي اإلحتياجات 

الخاصة 

رجل أعمال  
فاعل جمعوي 

عثمان خوطار سمير برحو 

تطوان 

رجل أعمال 
مدرب معتمد في التنمية الذاتية 
وزير في حكومة الشباب الموازية 

زهير الروكاني 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة طنجة تطوان الحسيمة 



ش  الحسيمة العرائ

ش  دنيا بوقشقو

شفشاون 

طالبة باحثة  
س  الكاتبة الجهوية للمجل

التالميذي للجهة 

صاحب أعمال حرة 
فاعل جمعوي 

فاعل في مجال الصيد 
 البحري  

رجل أعمال  
س الجهوي لجهة  عضو في المجل

طنجة تطوان الحسيمة 
س الجماعي   س المجل رئي

لجماعة عبد الغاية السواحل 
 الحسيمة 

ش محمدالبشير الجباري  عبد السالم الرما

وزان 

صاحب أعمال حرة في مجال 
تنظيم الحفالت 

مستشار في غرفة 
الصناعة التقليدية لجهة 
طنجة تطوان الحسيمة 

ممثل المهنيين والحرفيين 
والصناع التقليديين بإقليم والصناع التقليديين بإقليم 

وزان 

جهة طنجة تطوان الحسيمة 

عبد الرحيم الحسني 

فاعلة جمعوية 



هشام بركة  

ش الناظور وجدة أنكاد  الدريو

ص في  فاعل مدني مخت
العالقات الدولية و الهجرة 

مناضل حقوقي  

جهة الشرق 

برلماني سابق 
فاعل سياسي و مدني 

رجل أعمال 

طالب باحث 
صاحب أعمال حرة 

فاعل سياسي و مدني 

ض  بغداد أزعوم ع القادر قوضا

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

سيدة أعمال 
حائزة على جوائز وطنية في مجال 

ريادة األعمال 
فاعلة جمعوية 



سعيد مرزوكي 

تاوريرت بركان جرادة 

إطار في القطاع العمومي  
فاعل مدني وجمعوي 

مناضل ومسؤول نقابي 

رجل أعمال 
عضو في غرفة الصناعة 
والتجارة و الخدمات 

فاعل سياسي و جمعوي 

أستاذ جامعي 
إطار سابق بالوظيفة العمومية 

عبد المالك مقور بومدين الوسعيدي 

جهة الشرق 



محمد لكحل 

فجيج جرسيف 

مدير مالي وإداري 
مستشار قانوني وجبائي 
فاعل مدني و سياسي 

مدير شركة 
برلماني سابق 
س جماعة  رئي

فاعل إقتصادي وجمعوي 

س  الحسين أوحلي

جهة الشرق 



فاطمة الزهراء برصات 
س الجنوبية  س الشمالية  فا س فا مكنا

منتدبة قضائية 
عضوة المكتب الوطني للشبيبة 

نائبة برلمانية 
عضوةالمكتب التنفيذي 
لمنظمة الطالئع أطفال  

مدير هيئة مهنية 
فاعل مدني و سياسي 

خبير في الوساطة االجتماعية 
واالقتصادية 

س دولة  مهند
رجل أعمال 

فاعل مدني و سياسي  

أحمد هالل  عبد المجيد بلحاج 

س  س مكنا جهة فا

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  



محمد بن الساط 

موالي يعقوب إفران الحاجب  

س متقاعد  أستاذ علم المهند
فاعل سياسي ومدني  

طبيب 
فاعل جمعوي و مدني 

متقاعد  
فاعل جمعوي  

مناضل سياسي 

حفيظ فرحان موالي هشام العلوي بوحميدي 

س  س مكنا جهة فا



عقيل الذهبي 

تاونات تيسة بولمان  القرية غفساي 

أستاذ 
حاصل على اإلجازة في  

س  علم النف
فاعل جمعوي 

س  س مكنا جهة فا

س بوطاهر  ادري

صفرو 

إطار بالوظيفة العمومية 
برلماني سابق 
س جماعة  رئي

برلماني 
وكيل عام للتأمين 

فاعل سياسي برلماني 

صاحب أعمال حرة 
برلماني لعدة واليات 

هللا االدريسي البوزيدي رشيد حموني  عبد 

تازة 

إطار عالي بوزارة المالية 
مستشار في الشؤون  

س جماعة  رئي
فاعل جمعوي 

أحمد العبادي 



 سال الجديدة الرباط شالة 

مدير مركزي بمؤسسة 
عمومية 

فاعل جمعوي 

رجل أعمال 
فاعل سياسي ومدني 

س عمالة سال  س مجل رئي

حماني أمحزون عز الدين الشرايبي  هللا  نبيل بنعبد 

الرباط المحيط 

األمين العام لحزب التقدم 
واإلشتراكية 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة الرباط سال القنيطرة 



محمد عواد 

القنيطرة الصخيرات تمارة  سال المدينة 

رجل أعمال 
فاعل سياسي و مدني 

س جهة  النائب األول لرئي
الرباط سال القنيطرة  

متصرف ممتاز 
مستشار جماعي 

مناضل و فاعل سياسي   

س دولة   مهند
خبير دولي في حوادث السير 

فاعل مدني  ومناضل سياسي 

مصطفى الكامح كمال كريم الدين 

جهة الرباط سال القنيطرة 



الصديق نشاط 

س الغرب  الخميسات - أولما

جهة الرباط سال القنيطرة 

تيفلت الرماني  

محامي 
فاعل جمعوي 
ناشط حقوقي 

فالح 
فاعل جمعوي 

س جماعة سابق   رئي

طبيب 
فاعل جمعوي  
مسير رياضي 

مبارك زاير  محمد بوجات 



ع النبي ساليكان 

سيدي سليمان  سيدي قاسم 

مسير مقاولة  
س جماعة سابق  برلماني ورئي

فاعل مدني  

فاعل جمعوي 
مدير شركة خصوصية 

مستشار جماعي 

ع الكريم كمال  

جهة الرباط سال القنيطرة 



أزيالل دمنات  بزو-واويزغت 

مقاول 
س جماعة  رئي
فاعل مدني  

برلماني 
س جماعة  رئي

مقاول  

عبد الرزاق نايت دبو محمد أشيخ 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة بني مالل خنيفرة 



ربيع ماجد 

خريبكة خنيفرة  الفقية بن صالح 

أستاذ جامعي 
س الجمعية المغربية  رئي
 للرياضيات التطبيقية 
فاعل جمعوي ومدني  

صاحب أعمال حرة 
فاعل مدني 

رجل أعمال 
س جماعة سابق  رئي

فاعل مدني  

عبدالصمد خناني حسن العمري 

جهة بني مالل خنيفرة 



س السلطان  عين الشق الفداء مر

مستشار قانوني 
س جمعية المندوبين  رئي

للجماعة الساللية 

أستاذ جامعي 
مناضل نقابي 

س دولة في االقتصاد   مهند
اإلحصائي 

ص  عبد الحق هالل عمر بوخري

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

مدنية 

جهة الدار البيضاء سطات 



محمد بشير بشري 

سيدي البرنوصي الحي الحسني عين السبع الحي المحمدي 

مسير شركة 
مستشار جماعي 

مناضل سياسي وفاعل 
جمعوي 

جهة الدار البيضاء سطات 

رجل أعمال  
س المدير العام   الرئي

س خصوصية  لمجموعة مدار

ماستر في التجارة الدولية 
ماستر في قانون الموارد البشرية 

إجازة في اإلقتصاد  
ص علوم  باكالوريا تخص

مسير شركات 

س حماما  المصطفى منضور   يون



عادل سهل 

المحمدية موالي رشيد ابن مسيك  

رجل أعمال 
نائب عمدة مدينة الدارالبيضاء 

رجل أعمال 
مسير شركة 

فاعل مدني وجمعوي 

الكاتب الوطني لمنظمة  
الشبيبة اإلشتراكية 
ص  إطار بالقطاع الخا
مستشار جماعي سابق 

عضو باألمانة العامة للملتقى 
 الدولي للشباب 

ص  ص  اإلجازة في القانون الخا  اإلجازة في القانون الخا

س سراج  عبد اإلله الشيكر   يون

جهة الدار البيضاء سطات 



يوسف بيزيد 

مديونة النواصر  الجديدة 

س دولة  مهند
ماستر في إدارة األعمال 

خبير اقتصادي  

رجل أعمال 
فاعل سياسي وجمعوي  

رجل أعمال 
ناشط في المجال الثقافي  

جهة الدار البيضاء سطات 

مصطفى المعناوي رضا نعور 



سعيد الزيدي  

سطات برشيد بنسليمان 

مقاول 
فاعل في المجال االقتصادي 
مستشار جماعي بجماعة 

 برشيد 
ناشط جمعوي  

صحفي 
س جماعة  رئي
نائب برلماني 
فاعل جمعوي  

مدير شركة 
فاعل سياسي 
فاعل جمعوي 

س وعضو سابق بجمعية   مؤس
الصناعيين بالجديدة 

ع الحميد بن الشيخ عالل الناصري 

سيدي بنور  

إطار في الوظيفة العمومية 
فاعل جمعوي 

محمد بن هنية  

جهة الدار البيضاء سطات 



س أبو الكالم   أن
المدينة 

 سيدي يوسف بن علي 
المنارة  

أستاذ جامعي 
فاعل سياسي ومدني  

أستاذ متقاعد 
فاعل جمعوي 

مناضل سياسي  

الحسين وابير 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

ش أسفي  جهة مراك



عبد السالم عيال 

الحوز  قلعة السراغنة  شيشاوة  

ش عقاري  منع
فاعل اقتصادي 

صاحب أعمال حرة 
فاعل جمعوي 

مستشار برلماني سابق 
نائب برلماني 
مدير شركة 

س الجهة  مسؤول سابق بمجل
س بلدية العطاوية   رئي
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ع الرزاق الورزازي عبد الصادق األزهري  

ش أسفي  جهة مراك



سعيد إدبعلي  

الرحامنة  آسفي  الصويرة 

مستثمر فالحي 
مستشار جماعي 
فاعل جمعوي  

برلماني 
رجل أعمال 

مناضل سياسي وفاعل 
جمعوي 

صاحب أعمال حرة 
فاعل جمعوي 

سامي لمليوي  عبد اإلله ازطوطي 

اليوسفية 

دكتور صيدلي 
فاعل سياسي ومدني 

جواد بوالل  

ش أسفي  جهة مراك



عمر الزعيم 

ميدلت   ورزازات  الرشيدية  

طبيب 
فاعل جمعوي 

رجل أعمال 
برلماني سابق 

س جماعة سابق   رئي

أستاذ متقاعد 
فاعل جمعوي  

ش  محمد أعبيرو

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

لحسن أحمام  

جهة درعة تافياللت 



عدي الشجري 

زاكورة  تنغير  

صاحب أعمال حرة 
فاعل جمعوي  

مدير مقاولة  
خبير في المجال االقتصادي 

 فاعل سياسي 
مستشار برلماني  

أحماد حسو  

جهة درعة تافياللت 



حسن أمريبط  

اشتوكة آيت باها  أكادير إدا وتنان  

مدير مؤسسة تعليمية  
عمومية 

باحث في التدبير اإلداري 
والحكامة 

مسؤول نقابي 

مدير مؤسسة للرعاية اإلجتماعية 
فاعل حقوقي في مجال اإلعاقة 

فاعل جمعوي 

انزكان آيت ملول 

أستاذة جامعية 
دكتوراه في االقتصاد 

باحثة في مجال االقتصاد 
التضامني و االجتماعي  

عبد العزيز مساعد عائشة أمغار 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

س ماسة  جهة سو

حقوقية وجمعوية 



حمزة بيجي 

تزنيت   طاطا  تارودانت الجنوبية 

مسير مقاوالتي 
فاعل إقتصادي 
مستشار جماعي 

مستشار في اللوجيستيك 
و االستيراد و التصدير 

إجازة مهنية في اللوجستيك 
والتصدير 

ص في المدرسة  ماستر متخص
الوطنية للتجارة والتسيير 

إطار محاسبة معتمدة 
فاعلة جمعوية 

عضوة بعدة جمعيات وهيئات 
مدنية 

ش  جمال أباحمان   لطيفة بوغو

س ماسة  جهة سو



المخطار زابيال  

أسا الزاك  طانطان  كلميم  

حاصل على اإلجازة في  
التاريخ والحضارة 

س جمعية مهرجان اسا  رئي
للسنيما والمسرح 

فاعل جمعوي و حقوقي 

دبلوم الدارسات المعمقة 
في القانون 

متصرف ممتاز 
مدير إقليمي للصحة 

مدير سابق لمعهد تكوين 
األطر بالميدان الصحي  

ماستر الدراسات التاريخية 
صحفي 

مناضل حقوقي 
مسير شركة 

عمر أبهمان  محمد حمو مولود بريك 

سيدي إفني 

طالب باحث في سلك 
 الدكتوراه 
ملحق تربوي 
فاعل جمعوي  

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة كلميم واد نون 



العيون بوجدور  

دكتوراه في القانون العام 
ماستر العلوم السياسية 
إطار عالي في الوظيفة 

 العمومية 

مدرب دولي معتمد في  
التنمية المستدامة 

فاعل حقوقي وجمعوي 

محمد الجامعي سيد براهيم حيماد 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة العيون الساقية الحمراء 



محمد الدكداك  

السمارة  طرفاية 

س االستشاري  عضو المجل
للشؤون الصحراوية 

فاعل جمعوي 
رجل أعمال  

طالب باحث في القانون 
العام 

فاعل جمعوي  

محمد الخليفة الوعبان 

جهة العيون الساقية الحمراء 



يوسف المبروكي  

أوسرد  وادي الذهب  

صاحب أعمال حرة 
س بلدية سابق  رئي

فاعل مدني  

رجل أعمال 
فاعل جمعوي 

محمد بوبكر 

وكيلة الالئحة التشريعية 
الجهوية  

جهة الداخلة وادي الذهب 


