
اإلسم الكامــــــــــــــلالرقم

(األمين العام)حكيم بنشماش 

أحمد اخشيشن

العربي لمحرشي

الحبيب بلكوش

محمد الشيخ بيد اهلل

أحمد االدريسي

عبد اللطيف كبداني

سمير بلفقيه

صالح الدين أبوالغالي

سعيد الصديقي

حسن بوركالن

عبد اللطيف وهبي

أحمد التويزي

أحمد سالك بريد الليل

الشيخ أحمدو أدبادا

أهل بباها محمد علين

عدي الهيبة

محمد صلوح

جمال مكماني

عادل األتراسي

عادل بركات



ميلودة حازب

خديجة الكور

الباتول الداودي

نجوى كوكوس

زكية المريني

ابتسام عزاوي

فاطمة الزهراء المنصوري

محمد معزوز 

محمد الحموتي

عزيز بنعزوز

عبد اللطيف الغلبزوري

زهير العليوي

حبوها زاد الناس

سيداتي شكاف

محمد اودمين

عبد السالم الباكوري

لحو المربوح

ابراهيم مـجاهد

رجاء االزمي

عمر شكري

محمد محسن

العمراني محمد



محمد زيتوني

بوبكر اليعقوبي

احمد العمراوي

رشيد الصباحي

نقيسو عبد الرحيم

 أحمد ابريجة

نورالدين اشحشاح 

حكيم فرعون 

مكي زيزي

البشير التامك

حسن أبطوي

عبد اهلل العالم

أحمد خيار

محند بوخالي

عبد السالم الطاوسي

هشام المهاجري

سـمير كودار

محمد غيات

عبد المطلب اعميار

سامر أبو القاسم

محمد بودرا

فريد أمغار



حسن التايقي

عائشة العز

الشنقيطي صالح الدين

جمال الشيشاوي

نبيلة بنعمر

هشام صابيري

المهدي بنسعيد

أديب بنبراهيم

خالد أدنون

أحمد مخشاني

حميد لكام

عبد الواحد الزيات

أحمد التهامي

مصطفى شعون 

كمال لغمام

صونية مزور

سرحان األحرش

أوباها إبراهيم

عبدالرحيم الزكراني

عبدالواحد بودهن

أيـمن الغازي

سعيد احروزة



هاشم جـمال

فتاح اخياط

عريوة. د

هشام عيروض

زهير ماعزي

النهري

بريكو

ليلى بيلغة

ياسر اليعقوبي

نادية الرحماني

الحاجة فوزية حمدي

زهور الوهابي

إيمان عزيزو

يوسف الرويجل

سعيد الغزواني

سعيد العرساوي

محمد دبدا

محمد يحيى

فاطمة الحساني

أشرف برزوق

لبنى أشنكيت

مهدي ليمينة



علي لطفي

عبد الرحمان الوفا

أيوب سماللي

سالم الشاهدي

ادريس العيطاوي

النيمي مصطفى

علي السيعماري

الشرقاوي إيدار

عبد السالم بوطيب

أسماء الصبار 

محمد بنحمو

حسن دورات

محسن بومهدي

الخلفيوي مصطفى

مراد حفيظ

خديجة المنفلوطي

سعيد حسون

خديجة حبوبي

مصطفى الربيحي

حسناء غامر

أمين كلمام

بشرى الكونتي



أنس الرفاعي

الحداوي الغربي

سليمان التجريني

أمينة الروشاتي

عبد السالم شركوك

عزيزة الشكاف

محمد بوبكر

يوسف المبروكي

بن عدو التهامي

أنيس ابن القاضي

رضوان الحميدي

حسن سعود

عبد الهادي الشريكة

صالح بوافر

يوسف المساعف

محمد الحجيرة

امحمد العباسي

عبد الحق فائق

رشيد بوقطاية

قربال عبد اللطيف

هشام الصغير

لعويني مبروك



عبد القادر بولويز

عبداتي الداية

رشيد أبيدار

العزة لكليلي

علي بومجبر

الباتول التامك

أحمد بنة  

حميد التقافي

أمينة أونجار

أحمد أونجار

رشيدة فاضل

مجيد خلوة

عزيز اللومايني


