
رمز احلزب الهاتف البريد اإللكتروني  اإلنتماء
اإلسم الصفة السياسي

صورة العضو الكامل

e.choubani@draatafilalet.ma +212666046654 حزب
العدالة والتنمية رئيس املجلس  احلبيب

شوباني

m.omari@draatafilalet.ma  التجمع الوطني
لألحرار

النائب
األول للرئيس

 مصطفى
العمري

y.oumanzou@draatafilalet.ma +212661353680 حزب
احلركة الشعبية

النائب
الثاني للرئيس

يوسف امنزو

a.sbai@draatafilalet.ma +212661547264 حزب
احلركة الشعبية

النائب
الثالث للرئيس

عدي
السباعي

a.sarhiri@draatafilalet.ma +212661236497 حزب
العدالة والتنمية

النائب
الرابع للرئيس

 عبد اهلل
صغيري

f.fadal@draatafilalet.ma +212661621634  حزب التقدم
واالشتراكية

النائب
اخلامس للرئيس

فاضل فضيل

o.zaim@draatafilalet.ma +212661251379  حزب التقدم
واالشتراكية

النائب
السادس للرئيس

عمر الزعيم

أعضاء المكتب

أعضاء مجلس جهة درعة تافياللت



hamid1430salam@yahoo.fr +212668858224 حزب
العدالة والتنمية كاتب املجلس احمد صدقي

elyanazha@hotmail.fr +212661121400 حزب
العدالة والتنمية

نائبة
كاتب املجلس

نزهة اليزيدي

b.Saidi@draatafilalet.ma +212673552526  التجمع الوطني
لألحرار

رئيسة
 جلنة الشراكة

والتعاون
بشرى سعيدي

h.bannani@draatafilalet.ma +212661219049  حزب التقدم
واالشتراكية

رئيسة
 جلنة التنمية
 االقتصادية

 واالجتماعية
 والثقافية

حياة بناني

z.maliki@draatafilalet.ma +212661315360 حزب
العدالة والتنمية

رئيسة
 جلنة إعداد

التراب والبيئة
 لالزهور
مليكي

a.atmaniabderrahim404@gmail.com +212662787335 حزب
العدالة والتنمية

رئيس
 جلنة القطاعات
اإلنتاجية والنقل

 عبد الرحيم
عثماني

k.sbai@draatafilalet.ma  +212673701402 حزب
العدالة والتنمية

رئيسة
 جلنة التكوين

 وإنعاش الشغل

 العلوية كنزة
السباعي

الكاتب العام للمجلس

رؤساء اللجان



baqir20014@gmail.com +212661720895  التجمع الوطني
لألحرار

عضو
مجلس اجلهة

احمد الباقير

cr.aithani@gmail.com +212661346616  التجمع الوطني
لألحرار

عضو
 مجلس اجلهة

احساين أغبي

delmaguiri@gmail.com +212661248235  التجمع الوطني
لألحرار

عضو
مجلس اجلهة

ذكرى املاكري

majdsalam@gmail.com +212661431897  التجمع الوطني
لألحرار

رئيس
 فريق األحرار

 عبد السالم
ماجد

fadilmhamed@yahoo.fr +212661138543  التجمع الوطني
لألحرار

عضو
  مجلس اجلهة

محمد فاضل

أعضاء المجلس

k.mousaoui@draatafilalet.ma +212678449348 حزب
العدالة والتنمية

نائب رئيس
 جلنة امليزانية

 والشؤون املالية
والبرمجة

 كمال مساوي

m.ifrassen@draatafilalet.ma +212661247917 حزب
احلركة الشعبية

رئيس
 جلنة الواحات

 واملناطق القروية
واجلبلية

 محمـد
افراسن



outmazight82@hotmail.fr +212700069582  التجمع الوطني
لألحرار

عضو
مجلس اجلهة

 زهرة احليان

fatihajabbour201@gmail.com +212666201596 حزب االستقالل رئيسة
فريق  االستقالل

فاحتة جبور

+212661062675 حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

 م. املهدي
محمدي علوي

jamalfrix.med@gmail.com +212667344796 حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

محمد فريكس

fatima.amiri51@gmail.com +212670023487 حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

فاطمة عميري

aboulhriss@gmail.com +212663746552 حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

 عبد الرحمان
أبو الهريس

hafsaassurances@gmail.com حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

 حفصة 
بلحسن

expertise-auto@hotmail.fr +212661355693 حزب االستقالل عضو
مجلس اجلهة

 رشيدي
حسني

+212607076677 حزب
األصالة واملعاصرة

رئيس
 فريق األصالة

واملعاصرة

ابراهيم
بن ديدي



lhou.lmarbouh@gmail.com +212661337853 حزب
األصالة واملعاصرة

عضو
مجلس اجلهة

 احلو املربوح

+212661356305 حزب
األصالة واملعاصرة

عضو
 مجلس اجلهة

عزيز
ايت رهو

ait_lmadani@yahoo.fr +212661820807 حزب
األصالة واملعاصرة

عضو
 مجلس اجلهة

غيتة
ايت  بن املدني

rachida.anki@gmail.com +212676522297 حزب
األصالة واملعاصرة

عضو
 مجلس اجلهة

رشيدة انكي

hafida.rem2019@gmail.com +212696212160 حزب
احلركة الشعبية

عضو
مجلس اجلهة

 حفيظة
الرمسالي

abderrahmanedrissi@gmail.com +212613441544 حزب
احلركة الشعبية

عضو
مجلس اجلهة

موالي
 عبد الرحمان

الدريسي

+212661385205  حزب التقدم
واالشتراكية

عضو
مجلس اجلهة عدي شجيري

elyazidi.elyazidi@gmail.com +212650952254  حزب التقدم
واالشتراكية

عضو
 مجلس اجلهة

 موالي
احلسن

اليزيدي 



rajachadli@gmail.com +212664490469 حزب
العدالة والتنمية

عضو
مجلس اجلهة

رجاء شادلي

fadili_aziz@hotmail.fr +21261142235 حزب
العدالة والتنمية

عضو
 مجلس اجلهة

 موالي
 عبد العزيز
الفاضلي

jnaama1390@gmail.com +212677292885 حزب
العدالة والتنمية

عضو
 مجلس اجلهة

جمال النعم

nouzhasalmi2010@gmail.com +212676987110 حزب
العدالة والتنمية

عضو
 مجلس اجلهة

نزهة سلمي


