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 عبد اللطيف بوجملة 2022
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 مريم فتح هللا 5245

 كريم أنكور 5102

 بوشعيب أمين 5102

 أمين بوبكر 5102

 المشعل 
 إدريس شحتان 2322

 عبد الحق خنيفة 2441

 حسن عين الحياة 2202

 طاسمنال غ 7172

 مصطفى لختاصير 7421

 نورا أفرياض 5222
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 يونس أوبالي 5523

 عبد اللطيف سكارجي 1225

 زكرياء الدوبي 1221

 المنتخب 
 محمد الجفال 2252

بدرالدين الحسيني  2101
 المصطفى بدري 2151 اإلدريسي

 جلول التويجر 2113

 محمد النابلسي 2115

 عبد اللطيف أبجاو 2745

 إلله النابلسيعبد ا 2302

 منعم بلمقدم 2171

 محمد السائح 2132

 عبد القادر بن المكي 2022

 مبارك أمين المجدوبي 7330

 المهدي الحداد 5254

 المنتدى 
 أحمد الصبار 2202

 عبد اللطيف زهيم 2527

 محمد مونبي 2572

 مصطفى قطبي  2572

 عبد الرحيم كيسار 2577

 حياة هناني  3214

 مد طاللمح 5247

 الوطن اآلن 
 عمر المدن 2212

 عبد الرحيم أريري 2420

 منير الكتاوي 2102

 عبد المجيد بن الطاهر 2444

 توفيق مصباح 2222

 بوجمعة أشفري 2747

 يوسف خطيب 2300

 مريم خونا 2521

 رشيد الصولدي  2475

 عبد هللا أريري 7241

 هشام ناصر 7775

 مغرب اليوم الجديد 
 محمد بنسيدي 7522

 محمد بونجي 7402

 نعيمة السريدي 5231

 خالد حارت 5250

 زهير حجاري 5211

 كوثر بن العفار 5214

Challenge Hebdo 
 رفيق لحلو كمال 2427

 آدمة سيال 2222

 عادل لحلو كمال 2073

 نور الدين العباسي 2221

 سوماني روالند أموسو 3212

 رضى بن سودة 5245

 ريس أندلسيإد 5327

 عبد الفتاح علمي 5447

Finance News 
 دايفد أبرهام ويليام 2207

 فاطمة ورياغلي 2702

 صوبحة السياري 2327

 شرف جايدني 2022

 إيمان بوهرارة 2372

 ليلى ورياغلي 2153

 وديع المودين 2437

 بدر عتابي 7242

 لمياء بومهرو 5220

 محمد الخديري 5527

La dépêche du Maroc 
 حنان  فارو 5274

 يان داريل نكومو 5124

 شيماء الزهراوي 5122

 شيماء أولحاج 5120

 سلمى بلفقيه 5132

La Nouvelle Tribune 
 ليلى وازري 2234

 أحمد بوسرحان 2542

 حسن زعطيط 2442

 سليم بن عبد الخالق 5313

 زهير يعتة 5315

 أسماء لودني 5311

 أيوب بوعزاوي 5314

La Vérité 
 سناء العمراني 3221

 محمد توفيق بناني 3224

 حمزة العمراني 5220

 عبد هللا العمراني 5222

 عبد اإلله ابن غزالة 5227

 رؤية لشهب 5342

 سليمة السرغيني 5342

La Vie Eco 
 عزيزة بلواس 0077

 ندور آليي ديور 0377

 الطاهر أبو الفرح 2241

 محمد بنخلوق 2112

 إبراهيم هبريش 2272

 أحمد مشواري 2322

 رضى هرماك 7225

يونس عبد الكبير  7372
آن صوفي ليتيسيا  7172 طنطاوي 

 إبتسام بن شنا 5232 مارتن

La Voix du Centre 
 سعيد شيظمي 0122

 مامادي سيديبي 2033

 عبد العزيز جرموني 5212

Le Canard Libéré 
 عبد هللا شنكو 0732

 الكريم شنكوعبد  0415

 رشيد عبار 2122

Le Reporter 
 عبد القادر جمال 0224

 عبد الحميد داداس 2701

 بهية العمراني 7441

 مريم بناني 3255

 عبد الرحمان بناني 3251

 جالل العمري 5722

 ياسمين السائح 5525

 محسن لوغزال 5427

L'Etendard 
 قاسم كنوني 2132

L'Observateur du 
Maroc 0444 عبد الحكيم عريف 

 كوثر فردوس 2527

 حياة كمال اإلدريسي 2227

 منى عزالدين 2322

 محمد زينبي 2277

 مونية كبيري كتاني 7352

 موالي أحمد الشرعي 7143

 خالد شوري 5252

Maroc Hebdo 
 عبد هللا بضير 2244

 محمد السلهامي 0220

 نور الدين جوهري 0454

 ماعليكنزة علوي إس 2217

 عيسى أموراك 2214

 عبد هللا الراجي 2220

 مروان قباج 2245

 طالل السلهامي 3224

 وسام البوجدايني 5023

 عبد اللطيف منصور 5012

Telquel 
 رشيد تنيوني 2255

 محمد الطايع 7211

 محمد زكياء شكر هللا 7252

 حياة غرباوي 7350

 عائشة أقلعي 7511

 هشام أولمودن 7132

 ياسين تومي 7410

 إبتسام زجلي 5773

 يندونباكيد سيتيغتيابي 5522

 نزار بن نمات 5522

 وديع شراد 5147

 ياسين ماجدي 5143

 

 أسبوعيات جهوية 

 الحدث الشرقي 
 رشيد بوروة 2527

 حفيظة بوضرة 7422

 زهرالدين طيبي 3232

 مصطفى محياوي 5323

 الشرق 
 محمد الهرد 0301

 ة عرباويسمي 2222

 رشيد بلمكي 2223

 6111الشمال  
 محمد طارق بخات  7212

 عبد العزيز الكنوني 5222

 محمد وطاش  5222

 تمودة تطوان 
 محمد ماشان 2172

 أحمد الحبوسي 3217

 ياسين البردوني 3215

 فضاء الحوار 
موالي عبد السالم أبو  2022
 إبراهيم أوفقير 2022 مروان

 لدالقابلةإدريس و 2202

 عبد الكريم شكري 5133

La Chronique 
 عبد المالك الصالحي 2430

 أنس الحداوي العلمي 2134

Le Journal de Tanger 
 عبد الحق بخات 2312

 محمد أبو عبد هللا 3222

 محمد أيعمراني 5322

 

 شهريات

 أخبار المساء الدولية العربية 
 رضى موفضيل 5414

 أصداء 
 حسن أربعيال 2023

 سلوى اربعي 2022

 موالي التهامي بهطاط 2222

 أصداء المغرب العربي 
 رشيد  موليد 5042

أصوات الشعوب العربية  
 محمد دحماني 5444 الدولية

 األمل المغربية 
 محمد بني 1222

 البالد األخرى 
 حاتم كوسيمي 5130

 سعيد سمران 5424

 يوسف صنجي 5472

 ي الجديدةالتحقيق الصحف 
 عبد هللا صنهاجي  5474

 الحياة الفالحية 
 مصطفى عبيسي  2721

 الطاهر فزازي  2322
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 السبيل 
 أحمد السالمي 5254

 إبراهيم بيضون 5210

 حماد قباج 5212

 السفير الصفي 
 حسن راقي 7422

 خالد الكراوي 5223

 عماد مصاب 5522

 السياسة العامة 
 قيرعبد الرحيم الف 2222

 السياسي الحر 
 حاتم حجي 5251

 عادل حيوطي 5254

 المصطفى إسعاد 5124

 الصحافة واإلعالم 
 عبد العالي شهيد 5422

 العالم األمازيغي 
 رشيد راحة 2222

 أمينة ابن الشيخ 2212

 رشيدة إمرزيك 2210

 سعيد الفرواح 5724

 المجهر السياسي 
 إبراهيم أبهوش 2245

 المسؤولية 
 عبد اللطيف شهبوب 2507

 المغرب تحت المجهر 
 عفيف طارق 5422

 المواطنة المغربية الجديدة 
سيدي محمد عبد  2232
 الوسط  النجيم 
 أحمد شمين 5732

 الوطن العربي 
 عبد اإلله نجيم 0420

 عبد اإلله موفضيل 2222

 بسمة 
 عزيزة حالق 0327

 مليكة واليالي 2207

 ديكريمة رش 7214

 مونيا السعيدي 7240

 فاطمة الزهراء شكري 5744

 بال حدود 
 محمد راقي 2473

 دربي الرياضي 
 منير أوبري 7254

 رضى غازي 5127

 ستاديوم 
 جالل بوزرارة  0043

 فؤاد الحناوي  0302

 صوفيا بقالي يدري 5732

 شمس الحقيقة 
 أيوب موفضيل 5410

 شؤون االستثمار 
 لطيف فاكيرعبد ال 2122

 صدى الناس 
 هشام هدا 5712

 إيمان كومري 5174

 قضايا برلمانية 
 الهادي الهناوي 2143

 اللة فاطمة 
 حجيبة ماء العينين  2725

 زهرة إدموح  2477

رحمة بوشيوة   2205
 جميلة كاهي  5022 جوهري

 لكل النساء 
 سهيلة الريكي 2225

 سناء العلوي 2740

 كيزهور با 5123

 أسماء بوخمس 5125

 هشام الطرشي 5121

 مجالس 
 أحمد بلغازي 0222

 رضوان بلغازي 2340

 مجلة البطولة 
 عبد الكريم ادبيهي 2722

 مجلة زمان 
 كريم البخاري 2222

 يوسف شميرو  2243

 سامي لقمهري 3254

 إسماعيل بلوي 5720

 عمر جاري 5451

 مغارب 
 التهامي بن عزوز 5212

 مارك واعزيز 5421

 محمد أمال بن عزوز 5424

 مغرب التغيير 
 إدريس الطائع 5223

 أنس الطائع 5212

 عزيزة شما 5241

 مفاتيح 
 عبد الهادي أولد العظم 1222

 ملفات الجماعات المحلية 
 محمد خياط 3225

 نساء من المغرب 
 فوزية سويلم  2704

 خديجة سبيل 2123

 فاطمة نوك 2224

 نعيمة الحاجي 2724

BM.ex Bledmag 
 أمل داوود المدور 0073

 سعد أمين 2021

Chair Of Press 
 كبير فاهيم 5142

Construire 
 عبد الكريم طالل 2007

 محسن طالل 5015

 فاطمة مزيل 5241

Diplomatica 
 عبد العاطي حابك 2030

بيرتران جان  2523
&  Economie كريستوف

Entreprise 2222 حسن مدغري علوي 

 حسن المنياني 2122

 سناء راقي 7352

 عبد العالي بن الراوي 3241

 نبيل توفيق 5752

 غسان وائل الكرموني 5757

 وفاء ملوك 5710

 عبيدة الراجي 5477

Famille Actuelle 
مرجان ودغيري  2324

ياسمين ادريسي  2320 ادريسي
 مونية بحبوحي 2472 ودغيري 

 ناء الضيفس 5775

Femina 
 سلمى ليوسي 5717

 لمياء خلوفي 5713

Femme du maroc 
 زينب إبنو زهير 5017

سابيل يوشبان  5422
 نور الدين فداد 5422 دوكوست حنو

Industrie du Maroc 
 هشام رحيوي 5432

News photo 
 حسن ناجيبي  2024

 كنزة ناجيبي 5220

Ousra Magazine 
 ينسمة ديد 2742

 وسيلة ديدي 7224

 سميرة انسر 3224

Perspective Med 
 عالل مليح 0271

 عبد الرحمان مليح 7771

 محمد طالب 5022

Revue B.T.P News 
 خالد فاخير 5115

 جميلة اوحدوش 5111

 إدريس بنكيران 5114

 عبد العالي القطي 5142

 فاطمة اوحدوش 5140

Version Homme 
 يبعبد الحق نج 2215

 رفيق لحلو كمال 2254

 بوشتى بنحدو 7307

 بتينة بنسودة 5112

 

 شهريات جهوية

 أحداث البوغاز  
 عبد المالك العاقل 5215

 أحداث الجهة 
 سعيد بقلول 2404

 أحداث سوس 
 سعيد بلكاس 5171

 أخبار الوطن 
 جواد الخني 2725

 سعيد بندردكة 7202

 حنان بوتكنوين 7202

 سوسأخبار  
 الحسين ناصري 2373

 االنتفاضة 
 إبراهيم السروت 2252

 موالي السعيد ابن سينا 2522

 لطيفة أشبوق 7244

 نعيمة أشبوق 7722

 محمد السعيد مازغ  5055

 فتح هللا الطرومباتي  5051

 جميلة ناصيف 5232

 اإلنماء 
عبد الفتاح إدريسي  2424
 الجهات المغربية  بلقاسم 
 لي اليزيديع 2210

 زكرياء اليزيدي 5247

 الحقائق الجهوية 
 ابريك عبودي 2520

 بهيجة عبودي 2501

 توفيق مزراك 7422

 صفية الصغوري 5025

 عبد السالم الطاوسي 5732

 الحقيقة 
 فوزية الكواللي  2022

 صفية الكواللي 5324

 عبد الرحمان الكواللي 5372

 عبد الهادي الهردي 5370

 ياة المغربيةالح 
 مصطفي قشنيني 2323

 الزمان المغربي 
 عبد اإلله البهلولي 2722

 محمد مكرام 5450

 الشروق 
 يحيى بالي  2224

 أحمد الراسي 7207

 الصفاء 
عبد الرزاق مضيئ  2527

 نور الهدى سيقول  3024 االدريسي
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 محمد الطيب 3002

 العبور الصحفي 
 نبيلة هادفي 2234

 ن أخبارالعيو 
 عبد هللا جداد 0773

 المحيط 
 عادل العربي 5721

 فاطمة الزهراء لعربي 5427

 المراسل السياسي 
 امبارك بوكفو 2553

 المسائية 
 عبد الواحد الموحتني 0521

 محمد أمال سامي  0522

 عبد هللا عزي 2212

 عمر دواني  5024

 سعيد شلح 5242

 المغرب األخضر 
 حمدي العلوي زكية م 5422

 سايس أخبار 
 بوشتى الركراكي  2152

 عزيز زياني 7222

 سارة بوكليط 7242

 إلهام قرناف 5732

 سالم اليوم 
 سعيد بكيش 5142

 شالة 
 زهرة العلياني 2700

 مريم مخشان 5322

 عثمان مخشان 5322

 شباب العرب 
 الحسين بيادي 2212

 إلياس حسروف 5572

 ريمحمد زغا 5577

 شعاع القاسمي 
 عبد العزيز مكال 7233

 صدى تاونات 
 إدريس الوالي 2222

محمد اإلدريسي  2272
 يونس لكحل 5202 األزمي

 خديجة بناجي 5322

 فكيك صوت الجنوب 
 لطيفي العماري 2722

 لطيفة ضبشي 5230

 حنان بنعلي 5232

 كواليس بالحدود 
 عبد العزيز بلمقدم 2445

 لة عبدةمرأة دكا 
 عبد الرحمان بنصفية 5227

 إدريس بويطة 5457

 مراكش اإلخبارية 
 مرشد الدراجي 2422

 لحبيب أبوريشة  5002

عبد الصمد آيت  5002
 بديعة بديوش 5212 بوحدو 

 إلهام زخراف 5210

 سعيد المعين 5212

 مصطفى نجيم 5242

 عبد الصادق الكرناوي 5523

 ةمغرب األصالة والمعاصر 
 خالد غامني   5221

 رشيد ناصري 5273

 زكرياء محمدي علوي 5275

 محمد وزاني 5727

 ملفات تادلة 
 محمد الحجام 0224

 عبد اللطيف الحجام 2024

 المصطفى عربوش 7237

 نزهة عاصم 5222

 بديعة أيت بن عدي 5054

 نعيمة خلفاوي 5154

 نادية مصلوح 5112

Afrique News 
 اعبابومحمد  7242

 الحسن باحو 3225

 خالد الهادي 3221

 مريم البيضاوي 5571

 أمينة البيضاوي 5574

La dépêche de Tanger 
 آسية الزباخ  5222

 ليلى العمرتي  5222

 حسناء الجراري  5222

 عبد الرحيم الزباخ  5221

 المختار اوالد ناصر 5455

 

 صحافة إلكترونية

www.achwakaa.ma 
 حميد بوفوس 5323

www.agora.ma 
 يزة الحوسين 5172

www.ahdatnews.com 
 رشيد آيت بورج 5122

 رشيد عنيبة 5127

 حميد لوطفي 5123

 محمد شداد 5125

 هشام دنامي 5121

www.al3omk.com 
 محمد لغروس 7273

 محمد عادل التاطو 5340

 إسماعيل تزارني 5342

 يونس الزوبير 5347

 ة خرباشسكين 5527

 حسين أبو القاسم 5123

www.alakhbartv.ma 
 هاجر عبيد 5557

 غزالن أنور 5553

 رجاء فيلة 5555

www.alaoual.com 

 محمد أغبالو 2437

 سليمان الريسوني 7472

 محمد سموني 5275

www.alayam24.com 
 عبد القادر الفطواكي 5722

 أنس  فوبار 5312

 مبشور  رضوان 5310

 محمد  منافع 5312

 عبد العالي بلبدوي 5127

www.albidawinet.ma 
 مصطفى حرمة هللا 2412

www.almaghribalarab
ipress.com 5443 رشيد نبوغ 

www.alobor.com 
 مروان عبيد 5734

 بخي أسامة 5752

 عبد الرحيم مروزوقي 5501

 أحمد االنصاري 5504

 محمد وهيب 5522

 ريسيمهدي علمي إد 5520

www.alwafid.press.m
a 2204 عبد القادر الحيمر 

www.alyaoum24.com 
 محجوب فرياط 2524

 حنان بكور 2242

 محمد الشرع 7422

 مريم بوتاراوت 5211

 أمينة موذن 5220

 أمال أبوالعالء  5702

 عائشة شنان 5703

 عابيد  أعبيد 5354

 سكينة الصادقي 5551

 شرقي لحرش 5554

 محمد الغسيني 5512

 محمد الرمادي 5510

 أيوب الزعيمي 5512

 منير خروف 5512

 سلمى الشاط 5512

www.amazighnews.m
a 2474 حسن نادير 

www.article19.ma 
 علي بوزردة  3221

www.assahraoui.info 
 محمد سالم شافع 7255

www.assilpress.com 

 عمار السعيد 5122

www.awassim.com 
 رمرم هشام 2752

 طلحة موسى جبريل 5227

 خديجة الرحالي 5224

 سكينة إدريسي 5252

 علي ليلي 5722

 فدوى عزيمان 5152

www.badil.info 
 حميد المهداوي 3242

www.bladionline.com 
 عبد الحق حقة 5217

www.bledna.com 
 عايدة صادقي 5722

 سعيد أقزيز 5720

 لمياء الخلوفي 5722

 أحمد بودا 5722

www.chouftv.ma 
 عبد اللطيف إكيكير 7130

 مصطفى أوشلح 5727

 سمير برغوس 5725

 مرية جعدود 5521

 مروان بالفقير 5524

 إسماعيل طيون 5572

زكرياء الصفريوي بن  5570
 زينب مريم 5572 زرو

 لبنى الفالح 5400

www.elbotola.com 
 يوسف شافي 3232

 بنحموأسامة  5102

 عبد الجليل الهداية 5100

 جمال مالكي 5132

 ياسر بوجندار 5132

 محمد زيد 5132

 أمين لمنور 5135

 أيوب رفيق 5131

 عادل الداودي 5470

www.elwatannow.inf
o 5442 محمد واهيني 

www.febrayer.com 
 مرية ُمكريم 2322

 ليلى لكريم 5122

 إبتسام مشكور 5437

www.fes24.com 
 عبد هللا مشواحي ريفي 5712

 أمينة برسات 5532

 فاطمة الزهراء البركة 5530

 لحبيب شيبهة 5532

 محمد رشاشي 5532

www.goud.ma 
 أحمد نجيم 2024
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 حميد زايد 2242

 يونس فطايطي 5705

 * عمر الموزاين 1220

www.hadatcom.com 
 حسن أعراب 0522

 عبد الرحمان الطيبي  2415

 فاطنة بلعسري 5242

 عثمان تازي 5440

www.hesport.com 
 خالد البرحيلي  7720

 محمد أمين متبر 5272

 أمال لوغيدة 5273

www.hespress.com 
 محمد لديب 2503

 منير محيمدات  3202

 محمد بلقاسم 3222

 محمد األمين الكنوني 3210

 طارق العاطفي 3212

 حسن األشرف 5225

 الراجي  محمد 5224

 ماجدة آيت لكتاوي 5222

 حسناء الكنوني  5222

 طارق بنحادة  5225

 أمين الخياري 5242

 أمل كنين 5222

 مصطفي بهلول 5701

 أيوب الريمي 5704

 الشيخ اليوسي 5137

www.hibapress.com 
 كمال قروع 5025

 حماد لكبير 5222

 محمد لكبير 5222

 عادل قرموطي 5222

 د المجيد الكارحعب 5321

 عبد اللطيف  بركة 5355

 عبد الحق صبري 5112

 نور الدين بنطالب 5117

www.huffpostmaghre
b.com 1224 يوسف رودابي 

 حمزة مكوار 1202

 رضا زايرك 1200

 زبيدة حسني سنوسي 1202

 غيثة إسماعيلي 1202

www.iconepress.com 
 عبد اإلله بوزيد 2273

www.ihata.ma 
 عبد اللطيف فدواش 0527

 عبد الرحيم سموكني 2543

 جمال الخنوسي 7204

www.jadidpresse.com 
 زكرياء سحنون 2102

 جواد الشفدي 2422

 محمد غنمي 2033

 حسن بوعزاوي 5203

 سعيد موعتابي 5341

 * رشيد الشعيبي 5113

www.kawalisse.ma 
 محمد البودالي 2420

www.kifache.com 
 محمد محال 5402

 عصام آيت علي 5402

 فراح الباز 5407

 محمد كرايمي 5403

www.lafriqueadulte.c
om 5421 محمد غرابي 

www.lakome2.com 
 موالي رشيد  البلغيتي  5220

www.laquotidienne.
ma 2157 آسية بن منصور 

 مومار دياو 5522

 سعد زروال  5522

www.lasagesse.ma 
 مصطفى شقرون ال 5573

www.le360.ma 
 حسن بنداد 0222

 محمد حمروش 2013

 محمد بودرهم 2212

 عبد القادر العين 2732

 موسى ديوب 2540

 صالح آمغاني 2574

 ميلود أزنزول 7052

 هدى أمين 5243

 حفيظة أوجمان 5202

 معاد كنينس 5200

 عبد الرحيم الطاهيري 5202

 أمال سبحاني 5277

 حمونة ورديغر 5700

 محمد شراقي 5702

 خديجة صبار 5533

 فاطمة الكربازي 5535

 خليل السالك الوراق 5531

 عادل كردوس 5432

www.maarifpress.co
m 2441 فتح هللا رفاعي 

 حفيظة الدليمي 0031

 رشيد المسلم 7102

هند الشريفي  5122
 www.machahid.info اإلدريسي
 إدريس موباريك 2210

 عز الدين فتحاوي 2522

 عزيز العمري 5170

 إسماعيل اإلدرسي 5172

www.magfarah.com 
فوزية طالوت  0240

 بشرى شكير 5433 المكناسي

www.maroctelegraph
.com 2522 أحمد جاللي 

 رضوان حفياني 2473

 عبد النبي الصافوي 5127

www.maytsport.com 
 المصطفى زوبري 5442

www.media24.com 
 جمال أعميار 2345

 نبيلة فتحي 2112

 المصطفى أزوكاح 2142

 إلهام منتاج 2120

 يوسف لخضر 5222

 نصر الدين العفريت 5303

 يسرى جاجا 5305

 محمد برحو 5304

 سمير الورديغي 5320

 كوثر بنتاج 5107

 سارة الحنافي 5103

 لمياء عقيرة 5105

 عبد العالي الحوري 5110

www.mediainternatio
nal-mi.com 5527 عبد الرحيم بخاش 

www.menara.ma 
 أحمد أبوطيب 2240

 فتيحة رشدي 2232

 سعيد الرايسي  2174

 يونس طالب 5275

www.misapress.com 
 فوزي رحيوي 2235

 فاطمة الزهراء بونادر 5402

www.moroccoworldn
ews.com 5422 عدنان بنيس 

www.mountakhab.ne
t 5271 مهدي بقالي 

 حمزة الرسمي 5274

 عبد اإلله شراكة 5232

www.mourrakouch.pr
ess.ma 5125 سامي صابر 

 طارق آيت عال 5121

 معاد العايدي 5124

 عبد الوارث إبعالل 5122

 أسامة مسكين 5120

www.nejmatv.com 
 نجوى بن حادة 2230

www.oujdacity.net 
 الحسين قدوري 5454

 أمينة بنزكري 5412

www.oumapress.com 

 شعيب بغادى 2555

www.panorapost.com 
عزي عبد الرزاق  5173
 نادية أقوري 5175 بوستة

www.pjd.ma 
 عبد اللطيف حيدة 3252

 أحمد الزاهي 3252

 فؤاد شميشة  3257

 عصام زروق 5237

 زكرياء بوزندار 5272

 عثمان تواتي 5272

 عصاممحمد  5325

www.press24.ma 
 عبد الواحد النيش 7270

 طارق ضرار 5221

 كوثر مزهار 5442

www.qushq.com 
 فؤاد مهدي 7057

 عبد اإلله شابل 5230

 عبد الرحيم العسري 5212

 سلوى سخون خوبز 5101

 شيماء بحسين  5104

 سعاد أحريرس 5122

 عثمان بعاج 5120

 الحسين عصيد 5122

 س أزريوحإليا 5122

 شرف الدين مروان 5122

www.radinews.com 
 محمد الراضي الليلي 2252

www.rihanapress.co
m 2202 عبد الوافي العالم 

 ياسر عروين 5222

 وديع البوعناني 5432

www.saharazoom.co
m 5412 محمود أباي 

 سيدأحمد صادوقي 5412

 عبد القادر داود 5412

 الشيخ المصطفى 5417
 محمد سعيد الكوري 5415 شكيريد

 محمد كنتور 5411

www.scopresse.ma 
 محمد اكليم 2522

www.soltana.ma 
 جميلة أوتزنيت 7327

 ليلى العابدي 5273

 سلمى درداف 5534

 ماجدة بوعزة 5552

 فؤاد أوكاد 5552

 عصام الدين مرهوج 5552

www.telexpresse.com 
 علي بنزوينة  0371

قيد تغيير المنشأة *  

 



11  

 

 عزيزة حريش 2127

 وفاء اإلدريسي 5043

 محمد بوداري 5045

www.watan24.net 
الحسين بلهرادي  2755
 عبد اإلله سويح  2422 الحسين

 فتيحة السعيدي 5245

 هند ساهل 5237

www.zagorapress.co
m 5423 عبد الرزاق أولمي 

www.zahratalmaghrib
.com 5344 حفيظة الخنوشي 

 

 صريالسمعي الب

الشركة الوطنية لإلذاعة  
 خالد الركراكي 2010 (إذاعة) والتلفزة

 عبد الجليل بونهار 2224

 مصطفى عياش 2203

 إبراهيم لعضيمي 2722

 نجاة فرحانة  2123

 نجاة حياني دهيبي 2125

 حسنية السليماني 2400

 فاتحة العكاري 2402

 إدريس الركراكي  2402

 حميد بنشقرون 2402

 محمد زازا 0220

 العربي الغربي 0222

 رشيد جامي 0227

 عبد اللطيف لعمبرة  0223

 البخاري مؤمل  0221

 حسن لويزي 0224

 يونس مازة  0272

نزهة اإلدريسي  0270
 بشرى حسيني 0277 حميدي

 محمد منصوري 0273

 سميرة العمراني 0251

 فاطمة اليوسفي  0025

 نعيمة  بوعالق  0274

 نضيرة بلخطوط 0230

 عبد الرحيم باسالم  0237

 زهرة الخلقي 0234

 مليكة الشليح 0252

 خديجة البقالي 0252

 بتاري  الحسين  0217

 ليلى ماءالعينين 0220

 عبد السالم صابر 0222

 فاطمة أقروط 0222

 إدريبس دباجي 0225

 عبد اإلله الحليمي 0225

 عبد الحفيظ عمار 0221

 عمورة  محمد 0224

 عادل العلوي  0272

 لبنى دراجي  0270

 سعيد بوزيام 0303

 أحمد صايم 0341

 مريم الصافي  0522

 فريدة  رحماني  0527

 عائشة أجا 0523

 عبد الحفيظ قادري 0505

 زهرة الشرقي  0504

 مريم المرحاري  0522

 كريم فائق 0527

 عبد الكريم الصدوق 0542

 كيخديجة المزلو 0545

 مصطفى بوزياني  0427

 عبد هللا الطالب علي 0423

 حميد بوش 0425

 ربيعة مالك 0421

 جليلة الحدفاوي 0424

 مريم حليمي 0422

 محمد المثقي   0472

 حياة الخدي  2271

 لالخديجة اإلدريسي 2274

 محمد التويجر 2232

 أحمد بحسين  2230

 علي خال 2232

 محمد جاري 2232

صطفى آيت عبد م 2237
 محمد سمير ريسوني  2233 الرحمان 

 عبد الكريم بنحمو 2235

 لطيفة سبأ  2252

 نفيسة بلبركة 2250

 فاطمة يهدي 2252

 سعيد شبلي 2252

 عبد الحق كربوز 2212

 حسن مصلح  2022

 محمد بدوي 2022

 رفيق المعطي 2022

محمد عبد الرحمان  2025
 بةمحمد اعني 2021 المختاري

 ايدر بونيت 2022

 إدريس مكروم  2022

عبد الرحمان  2022
 إبراهيم آيت ابراهيم 2023 الضريس

 فوزية بوزيان 2021

 عتيقة أمال شاوي 2024

 أسماء شرقاوي 2072

 الحسين خباشي 2072

 سعيد كوبريت 2072

 لحبيب سليماني  2077

 اسمهان عمور 2225

 عبد الهادي هدوز 2200

 ال الفرديجم 2202

 عبد الحق البلوط  2202

 أحمد المدني لمذكوري 2232

 لطيفة إيكري 2210

 بديعة زخنيني 2212

 سمية سعدهللا 2212

 لحبيب شكرك 2212

 عبد الكبير شكري 2217

 العابد النيلي 2213

 سعيدة المتوكل 2245

 عبد الرحمان توزاني  2202

 المصطفى الشيخي 2204

ط عبد الباس 2220
 مليكة مهني   2222 الموصطفاوي

 فاطمة الغيراري 2222

 أمينة مجالل 2222

 يامنة شوا  2722

 علي اشنتي 2324

 المدني دروز 2372

 عتيقة الناهي 2527

 الناصري الصافي 2107

 عبد هللا جوبير  2103

 فاطمة عبد ربو 2101

 نبيل كسوس 2172

 محمد بهاج 2214

 سهام فوزي  2020

 خديجة أغردار 2272

 شفيقة العبدالوي 2277

 سعيدة الشافعي 2252

 فاطمة صايم 2275

 نضال الراجي 2721

 إدريس جابري 2732

 هشام قابل 2750

 عبد هللا جبيلو 2752

 محمد مصور 2752

 زكرياء السباعي 2350

 محمد حيريش 2522

 يوسف بنكسوبة 2522

 بشرى باعقة 2522

 انكيرعبد الرزاق ب 2527

 كريمة زحنوني 2457

 حسن شهيب 2453

 مريم بوعالم 2455

 سعاد بوزيان 2451

 خالد زروالي 2221

 سميرة الزكريتي 2224

 حسنية المرابط 2222

 صونية بزازي 2220

 نجمة بوبل  2222

 موالي إبراهيم أعمون 2227

 مصطفى بوعزاوي 2223

 أحمد واس  2225

 الحبيب العسري 2221

 سعيد مماد 2224

 ميمون الرزاقي  2222

 فاطمة حنفي 2220

 أمين برحو 2222

 محمد مسرور 2222

 يونس شرقاني حساني  2272

 شادية بوطاهر 2272

 نجية الناية  2272

 خديجة السليماني 2273

 محمد فاني 2275

 خالد اشطيبات 2274

 محمد المدني 2232

 محمد صابر 2230

 منير الوردي 2233

 السعدية بن مبارك 2252

 فاطمة اوشرع 2255

 حسناء بزين  2223

 حسيبة الزواوي 2720

 عزيزة الشبهنا 2735

 فاطمة زبير  2731

 دوشة بكار 2752

 دحاحا السالمي 2750

 جميل زالل  2751

 محمد يونس الخشاف 2754

 محمد غريي 2712

 فاتن خوادري 2322

 هدى لعويج  2320

 يد الفاسيمحمد سع 2322

 وديع بنرحمون  2322

 عبد الحق عتيقي 2327

 رجاء غنام 2321

 نزهة بنادي  2324

 عفيفة برادة 2324

 ثورية المعرس 2322

 عزيز لعبيدات  2324

 رشيد ابنسي 2322

 حليمة مرتضي  2552

 مونية عرشي  2104

 نزهة أخليف  2122

 محمود نيني 7225

 خليل درحان 7202

 ام ياسمينهش 7222

 المهدي السالسي 7273

فاطمة الزهراء ابا  7251
 وفاء نصر  7212 الصغير

 المصطفى العبادي 7212

 أسماء الريسوني 7212

 تفرح السباعي 7213



12  

 

 زينب ركيب 7215

 طاليا بولحية 7243

 حجو زكري 7245

 ياسين الشدولي  7241

 الصغرى الكنتاوي  7022

 أسماء الموشتبى  7022

 يونس الكونتي 7037

 حمدي شكاف  7033

 صوفيا فكرود 7044

 نجمة شبلي علمي  7222

 نادية ويسدن 7222

 جيهان جردان  7250

 أحمد أشوخي 7257

 مهيدة بطوشي  7222

 الحسان بودغارن  7255

 حبب هللا لمرابط 7251

 خالد بلوط  7212

 أمينة بن لحر 7772

 رضوان الحداد  7312

 وال ملدين 7534

 سناء أوحمو 7552

 بوبكر أفنكر 7125

 إلهام عبدالوي 7122

 كمال الموساوي 7451

 عبد الرحيم الفطناسي 7454

 هشام الحموتي  7415

 دنيا حسني 3222

 عزيزة الكزيري 5223

 أمين لمراني  5272

 عادل سند  5027

 رباب اللعبي 5024

 بسم هللا بوطالب 5074

 ريسي رشيد اإلد 5033

 امبارك الزماني 5052

 سعيد تبات  5050

 فاطمة عمري  5042

 محمد العاجي 5223

 هدى لهبيل 5220

 خديجة الباب 5222

 أمين بوجمعة 5252

 رجاء بوستة 5217

 سعاد اليعقوبي 5213

 إبراهيم بوخنو 5211

 ربيعة ماءالعينين 5214

 سميرة داني 5242

 عبد الحميد ساجد  5242

 كريم لعميري 5322

 رشيد حنين 5405

 بوشعيب نجاح  5401

 يوسف موصدق 5404

 عبد الحق بلوتي 5422

 شيفا عثمان 5420

 سهام بنحيدة 5422

 مينة الغربي  5422

الشركة الوطنية لإلذاعة  
 عبد العزيز ريباك  2023 (تلفزة) والتلفزة

 عبد الفتاح عاشور 2224

 رشيد بلحاضي 2222

 يد ريما سع 2222

 جواد مولين 2241

 محمد أسلي  2232

موالي إدريس غساني  2733
 عبد هللا أيوب 2754 إدريسي 

 عبد الحق أودن 2710

 نور الدين بوربوح 2712

 حفيظة  البوطي  2711

 حسن لحريري 2747

 عبد المجيد مشفيق 2300

 سعاد أنشاد  2307

 حسناء تباعي 2357

 أحمد  أكلكيم  2355

 عبد الهادي الجحفي   2120

 محمد آيت لشكر  2122

 حسن القوتلي  2127

 أم هاني بزاز  2121

 المصطفى العلوي 2122

 عبد الرحمان لحالحي 2122

 محمد بنحمان 2124

 مصطفى لحميدي 2122

 الحسن أشنيط 2125

 علي الهيري  2171

 عبد الرزاق لحرش 2152

 فاطمة بارودي  2422

 ة التاقي لطيف 2427

 أمينة غريب  2423

 خالد دهبي 2424

 سعيد أنيس 2422

 الحسين حنشاوي  2420

 محمد داودي  2422

 حميد أولمعطي 2422

 وفاء بندورو 2420

 عبد الرحيم شناب 2422

 عبد الرزاق العزيز  0252

 لطيفة بن حليمة  0210

 عبد الكريم مغاري 0212

 المصطفى جكاك 0212

 اإلله لشهب عبد 0020

 عز الدين بولجيوش 0022

 عادل المعروفي 0027

 رشيد لعتابي 0022

 سعيدة اإلدريسي مقداد  0224

 سارة كتير  0222

 مصطفى الريباني  0220

 سعودي خشون 0222

 إبراهيم المرزوقي  0227

 مارية أبوالوفا 0225

 نادية المؤدن   0222

 أمينة العالم  0222

 ومهدي أنيسة ب 0222

 عبد هللا اليزني 0222

 محمد بداري 0225

 مصطفى وكريس 0224

 نبيل زنيبر  0270

 محمد زبير بركاش 0272

 صباح بنداود  0252

 سميرة األشهب  0213

 نجيب بوطيبة 0221

 محمد توانينة 0222

 عبد اإلله مزاحم 0227

 عبد الوهاب الكعراطي   0217

 عبد الحق الشراط 0213

 أحمد خودير 0211

 خديجة رشوق  0214

 فاطنة تبوث  0242

 يسرى الصديق 0242

 حفيظ الهواري 0245

 إدريس الحيان 0354

 وداد موساوي 0310

 عبد الرحيم بنشيخي 0312

 عبد الحق بهات  0312

 عثمان زريوح 0502

 عبد الرحيم بن ساليمة  0512

 اللة أمينة سليماني  0512

 رشيد خفيف 0102

 خالدة األحمدي 0102

 عبد المجيد الحالوي  0175

 صالح الدين القرشي  0130

 موالي أحمد العلوي 0152

 نور الدين أمالل 0152

 حسن فتاح 0421

 زهور حميش  0420

 محمد بوستة 0422

 زكية بلقس 0432

 فتيحة كريش 0432

 زكرياء عين 0433

 حسن المناضل  0435

 طيعبد السالم فزوا 0434

 عبد العزيز التبر 2252

 عبد الغني جبار 2257

 سعيد غنام  2253

 سكينة بوعشرين 2255

 بشرى مازيه 2251

 محمد علي شهاب  2212

 عبد العالي عياد 2212

 زهرة الهادف 2023

 محمد مناجي 2022

 محمد بنطالب  2012

 حسن منضور 2222

 محمد ناطق  2222

 محمد الناصري 2223

 رابحة احرضان 2205

 سلوى لمقدم  2201

 رشيد إيكن 2272

 سيدي محمد السعودي 2277

 عبد المجيد فائز 2271

 نبيل بلغزال 2274

 عزيز المريشي 2222

 زهير الحنصالي  2222

 عبد الرحيم فيلول 2225

 الحسين واعزيز 2202

 محمد الوهابي  2202

مصطفى ودغيري  2250
 بنتاج محسن 2252 إدريسي عزوزي

 سعيدة الحاجي 2252

 نجية ادببيغة 2257

 لطيفة الصمدي 2253

 خديجة جديد 2212

 محمد عباسي 2215

 محمد سقيم  2222

 عيسى وهبي 2275

 بوشعيب عمراني  2722

 لحسن أدجار 2325

 نوال الكراري 2375

 إدريس عبد المالك 2352

 خالد ابراهيمي 2351

 الحسن الناضي 2522

 عبد الغني حمزاوي 2520

 محمد حضري  2522

 نور الدين صابر 2522

 عبد الهادي رازقو 2572

 خالد نكراوي 2102

 إبراهيم  أفاق 2120

 عبد الحكيم بيضاوي 2123

 توفيق خزار 2170

 الوافقي الحسين 2171

 محمد المجيد 2174

 مسعود المحمدي 2132

 سعيد شهاب  2157

 محمد زروال 2422

 كمال بوكبير 2405

 أحمد حمري 2425

 الداه محمد لغضف 2422

 دالل الصديقي 2471

 محمد عبد الرزاق 2221
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 ميمون صوفي  2271

 نور الدين رقيب 2274

 فتيحة أومغار 2230

 محمد طليعة 2213

 محمد البرهمي  2215

 زينة آيت لمين  2211

 عبد الفتاح الزوين 2242

 عبد الهادي سكيوي 2240

 عبد هللا امشبك 2242

 الحسين حمام 2241

 يوسف دلدولي 2244

 بالل أسعد 2202

 دحمان رجحي 2231

 نور الدين بامهاود 2252

 خالد أرغوت  2257

 مصطفى ركيك 2253

 عبد الرحيم مازة 2254

 سعيد إجاصي 2202

 عادل كلزيم 2272

 عمر الرامي 2205

 محمد رضا العبيدي  2222

 يداغاجواد ه 2722

 محمد  أوباها  2722

 لحسن أمرير 2727

 محمد المراس 2721

 نور الدين رياضي 2772

 إبراهيم بنبوية 2770

 محمد طنطاوي 2772

 عبد الحنين جميعي 2730

 إبراهيم بعوش 2717

 زهير بدر 2324

 سعيد لمريس 2374

 اباهي الرعبوب 2331

 سيدي ياسين اإلدريسي  2503

 حجوبيحسن الم 2533

 محمد كبة 2552

 يوسف لحمار 2512

 محمد ياسين بنطالب  2120

 سعيد الدنيبا 2127

 محمد أمين اإلدريسي 2123

 عبد الفتاح بلحمدي 2141

 المصطفى الكراب 2144

 أسماء ابن الفاسي  2402

 سعيد العروسي 2400

 ياسر الدغمي 2402

 المهدي مورين 2403

 يونس حيتي  2405

 حمد العلميم 2432

 إدريس كورو 2222

 خشان عزاب 2222

 حميد بونجم 2222

 العزيز حيزون 2221

 توفيق مستبلد 2224

 بناصر خيجي 2207

 رحمة عياش 2203

 كريمة تمون  2201

 عاشور بنمسعود 2222

 عبد الرزاق بهاج 2223

 فاطمة الكثمور  2222

 سمير فتحي 2222

 لطيفة الفاطمي الدكالي 2221

 حسن الشتواني  2270

 محمد بنبادي 2252

 علي أزحف 2253

 سمير بركة 2251

 حسن بامو  2242

 رشيد امهاني 2245

 مها كرمبي  2004

 حياة النجمي 2032

 لحسين بوزيت  2014

 عزيز أنكمار 2222

 عبد الرزاق لميسي  2207

 خولة أسباب 2220

 المهدي نجيب 2222

 مجيدة مختاري 2224

 حنان زيدي 2222

 طيب ركيب 2222

 محمد أمين  البقالي  2222

 إيمان عواد 2222

 مونية المنصوري  2221

 خالد زدون  2272

 لحسن حسبي  2232

 سالم مباركي 2253

 محمد مانليخف 2254

 الدليمي بكار 2212

 السعداني ماء العينين 2210

 عبد هللا المحمودي 2212

 مليكة المرابط 2252

 محمد اجدية 2274

 سمير نور 2232

 عبد الجليل عبيد 2230

 سالمي الهواري 2237

 سمير الروجداني 2234

 هشام مراكشي 2257

 عبد الصمد ولد شهيبة 2251

 هشام لحفيظ  2212

 سفيان بولوز 2722

 الحنفي بيبا 2724

 محمد لفويريس 2702

 إيمان أبلو  2722

 فرح ساعف  2727

 لحي نصيرعبد ا 2725

 العلمي خلوقي  2721

 محمد مشنان 2720

 الحافظ محضار 2722

 فتيحة لمين 2722

 هشام مزان  2724

 إبراهيم لبرايني 2773

 هند خليفة 2752

 أحمدسفيان الصغيري 2712

 رشيد أحنو 2712

 زكرياء حميمصة  2715

 محمد ماهر 2742

 محمد علي العلوي 2300

 هدى مساهل 2303

 أحمد اليعقوبي  2304

 رشيدة الخديري 2322

 محمد بن رمضان 2323

 جمال الخديري 2332

 أحمد مدفعي 2314

 حورية بوطيب  2342

 محمد بلملودي 2524

 خديجة الجمالي 2522

 فاتن حوسة 2522

 سهام بنسودة قريشي 2521

 جميلة عناب 2524

 مختار خاي 2551

 عبد هللا الحيمر 2513

 بدر الداهية محمد 2122

 محمد كمال اإلدريسي 2124

 هشام السعودي 2110

 نسرين بنغانم  2450

 الشيخ آده 2415

 ماء العينين أبك 2411

محمد رؤوف  2440
 لبنى زازدي 2442 الصباحي

 محمد بنوار 2444

 مريم  العوفير  7222

 نورالدين النافعي 7272

 عبد الواحد العسري 7277

 لي عزيزة  قب 7232

 مريم أعكوش 7235

 دليلة تاقي 7231

 مراد  سيميا  7234

 عثمان  الودنوني  7252

 رجاء بوكيلي  7257

 محمد فؤاد الشرقاوي 7210

 كوثر القدري 7214

 محمد الوهابي 7244

 خالد المخلدي 7022

 عثمان التازي 7024

 وصال إمغري 7023

 سناء سعيد  7025

 العربي النهيري 7071

 يوسف البكري 7032

 عبد الرحمان ناجي 7054

 خالد فلسات 7010

 عبد النبي ادسالم 7017

 يونس بوعالم 7013

 دومينيك أورلوندو جو 7011

 طارق أوراغ 7222

 خالد القطاب 7205

 وفاء اليعقوبي 7222

 الزهرة عبدالوي 7210

 عبد  الالهي بودبوس 7224

 عمر إسرى  7272

  نادية سوسي 7274

 هدى ربال  7232

 عبد اإلله حيضر  7231

 زكرياء الناضيفي 7212

 يوسف الغناتى 7247

 المهدي درقاوي  7243

 حسن زكي 7227

 أمين  حناوي  7223

 نور الدين عوينة 7270

 مصطفى حبيب 7272

 جواد خياطي 7232

 إدريس بادو 7217

 سمير وديلة 7211

 عزيز المومن 7214

 خليفي سهام بو 7242

 محمد بنعدادة  7722

 محمد أمين نوري 7722

 محمد لشهب  7723

 سمير المقدم 7725

 سليمة اليعقوبي 7721

 نعيمة  عقي  7724

 خالد السنوسي  7732

 المختار نيابي 7732

 فنة شكير علوي 7357

 رضا برحمي 7312

 أيوب أبوتمام 7310

 نعيمة الداودي 7312

 المحجوب كازية 7340

 حسناء بنكابي  7347

 جواد رضواني  7345

 جواد مخرباش 7525

 زهير بوهال 7521

 ياسين أحوكة 7524

 عصام بوتمير 7572

 خالد نعناعي 7570

 فدوى شاو  7572

 مراد عربان 7572

 ياسين صحيحة 7577
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 محمد العمراني 7573

 عادل ناصح 7575

 محمد بوالجهل 7537

 هشام السعداوي 7533

 رشيد سيكي 7535

 حنان شكري 7552

 يوسف الخيار 7550

 المهدي لوكسي 7552

 سعيد النضري 7552

 حميد طالب 7557

 آسية فاهمي 7553

 غزالن مقدام 7555

 محسن العسيري 7512

 يوسف لكطع 7512

 ياسين السماللي 7122

 لمياء قاسمي  7127

 لحسن أولقايد  7123

 أحمد أمسمير  7121

 سعيد ملوكي 7122

 يوسف الملكاوي 7122

 زهير الرامي 7424

 فدوة أمغار 7473

 محمد شقرون  7471

 نادية حسيسو 7432

 لحسين أمزال 7430

 غزالن عصامي 7432

 زوهرة محجوبي 7432

 عبد هللا بوشطار 7432

 زهرة غافر 7437

 بشرى الحديكي 7433

 زينب األجبالي  7431

  عبد هللا طاوطي 7434

 خديجة زروال  7452

 فجاج معمري  7452

 منار بوشناق 7452

 محمد عميرة  7457

 رجاء علوني  7455

 يوسف زيد  7442

 أمال المشهوري 3224

 يوسف المالكي 3220

فاطمة الزهراء  3222
 عبد الحي البقالي 3222 وزاوي

 حسن فاتن 3022

 إبراهيم جولي 3022

 بدر يمان 5222

 الزعتري سلوى 5223

 سفيان موكدا 5225

 أمين أبوالهمز 5221

 فؤاد الحرش 5220

 عبد القادر الحلواط 5225

 غالي كرحي 5020

 محمد يداس 5022

 سميرة الساجي 5025

 وفاء مراس  5021

 ليلى  أسلي  5072

 إبتسام أودريس 5070

 سناء بنخضرة  5075

 أناس خوخ  5071

 أحمد مرهني  5032

 اد رحيمي مع 5030

 حنان مياط  5037

 ياسين  بنضو 5034

 مصطفى عدة 5052

 وديع لغليض 5052

 سعيد ناجح 5057

 مصطفى زهير 5053

 هدى فريان  5014

 محمد  فادو 5220

 عادل هايدغا 5222

 عزيز فيخار 5222

 نزهة سعيدي 5222

 عزيز تيجاوي 5222

 سفيان بوزوكاغ 5227

 نسيمة صامت 5221

 رشيد بزين 5233

 هشام بن عبد هللا 5235

 عادل سيبة 5234

 عياد السرتي 5221

 سيدي صالح الركيبي 5224

 لحسن بوجدور 5220

 خالد الفايق 5227

 زهرة زيبوح 5231

 عبد الغني زرو 5252

 عبد الكريم عينابي 5250

 أحمد الكب 5252

 علي بونواضر 5257

 وديع أزلغان 5253

 ه عصاميعبد اإلل 5255

 إبراهيم بريح  5212

 عبد العزيز لهمامي 5215

 جالل السايح 5240

 زهير جابري 5242

 عز الدين قوبا 5242

 ناني شوقي 5320

 فتيحة غربي 5321

محمد عبد الالهي  5513
 غالي زوكاني 5123 السويدي

 ابريكينة العروصي 5125

 حامنا ماءالعينين 5121

 جواد مولين 5142

 الحسن غنامي 5422

 سعاد وسيف 5427

 إدريس لطيفي 5423

 يوسف حلمان 5425

 أيوب المنصوري 5421

 أمين زوكاري 5424

 أمين بنعلي 5422

 القناة الثانية 
 عبد اللطيف بنشيكار 2772

 سميرة سيطايل 2127

 حسن فاتح 2137

 سعيد ليمام 2133

 محمد مسلم 2414

 الطاهر الطويل 2445

 يلة أنورفض 0222

 جميلة الشادلي 0223

 المصطفى طالل 0044

عبد الرحمان  0222
 مصطفى العمراني 0227 البوهداوي

 عبد العالي بويطة 0202

 عبد الرحيم سلفوني 0202

 عز الدين اإلدريسي 0201

 حميد حبوش 0220

 حنيفة  حشالف  0712

 عبد الحق المبشور 0357

موالي عبد الهادي  0524
 محمد خاتم 0533 ل العلويالمتوك

 محمد سعد العلوي 0102

 الحسن رميد 0140

 فوزية روسفي 0402

 حسن بوشين 2021

 زهير داودي 2071

 فدوى الحساني 2231

 سعيدة بنعائشة 2250

 محمد البدوي 2252

 عبد الرحمان أمزلزغ 2272

 إيمان ليوبي 2352

 محمد أمين حدو 2354

 جيعبد الرحيم الرا 2310

 خالد مصطفاوي 2104

 الحسن اللوحمدي 2122

 عبد الحق العماري 2127

 إبراهيم خليل 2125

 حسن لوديي 2122

 الوافي محمد البقير 2122

 محمد الكنط 2142

 علي دحماني 2142

عبد اللطيف  2147
 عبد الفتاح بلبدالي 2423 عامراإلدريسي

 هشام العلمي 2431

 سناء خلدوني 2222

 عادل بنموسى 2222

 الحسن بن رباح 2232

 محمد نقير 2252

 عبد العالي مكاوي 2257

 هشام خليل 2254

 منصف الساخي 2035

 نورالدين ذو الفقار 2057

 خديجة غنجة 2013

 عثمان موادتي 2011

 عبد ا لواحد لكياطي 2222

 أمينة بنحمو 2237

 وفاء مستفيد 2221

 حليمة السعدية خبان 2222

 عادل بوخيمة 2272

 توفيق إمام 2217

 خالد بن رحو 2213

 عبد المولى فضول 2242

 هشام الكرتي 2705

 جليلة بنفتان 2357

 بنداوود كساب 2312

 جاد أبردان 2525

 هشام لعبودي 2572

 هشام تاج 2420

 عبد هللا محب 2422

 سعيد ابن زيزو 2423

نجيب الطاهري  2421
 مد الطعامعبد الص 2424 الجوطي

 عزيز مجيد 2472

 محسن المتمني 2025

 خالد نجدي  2050

 عبد القادر الكرتيلي 2052

 نزهة باعزيزي 2272

 رضوان بوعروك 2250

 محمد المباركي 2332

 يوسف الغازي 2332

 عزيز أزدو 2350

 مريم السيفر 2505

 محمد ماكري 2122

 محمد مربوح  2131

 إحسان بنبل 7025

 جوهرة هيكل 7021

 أسماء عينون 7002

 خالد بنقدور 7020

 هشام أجبلي 7023

 عبد الحفيظ المنوار 7072

 بشرى رئيف 7012

 رحمة الحناوي 7012

 كريمة وهابي 7225

 وفاق لحلو 7224

 أناس العمراني 7272

 زهرة آيت إحل 7712

 زهير الزريوي 7324

 نادية حموشي 7540
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 بطعبد الحميد المرا 7120

 مريم الرايسي 7425

 فؤاد عزوزي 7442

 جيهان الدوباللي 7447

 حبيبة الكوط 7443

زكرياء آيت عبد  5222
 سارة فايق 5222 المجيد 

 ريم الجديدي 5212

 حميد  ساعدني   5004

 زين الدين  مولودي 5020

 يوسف ويشو 5252

 عصام عسول  5225

 فتيحة أشهب 5730

 إبراهيم مطار 5750

 عبد الرزاق ياحسين 5537

 هند بن عبد النبي 5134

 مريم أمالل 5141

 وفاء عمري 5144

 أحمد حسني 5422

 لبنى موالي 5420

 سعاد غابي 5422

 عدنان سايلني 5422

 سمير بوحمدي 5422

اللة زينب عدنان  5427
 عزيزة العيوني 5420 العلوي

 الحسن السكوري 5432

 المهدي مصدق 5430

 تي في  0يدي م 
 عثمان نجاري  0253

 سعيد لعربي 2705

 إلهام برادة  2224

 محمد البشيري 2310

 األحمد عبد هللا 2142

 محمد ياسين حمدون  7222

 بسام نجار  7223

 نجاة بوتفسوت 7227

 حسام الدين ناصر 7222

 هشام تبدجون  7222

 عزيز فتحي  7252

 إيمان الهياللي  7522

 يمان  أغوتان إ 3220

 مريم تسوري بن تسو 5255

 رجاء فضلي 5012

 عبد هللا  جعفري 5012

 أسامة بنجلون 5041

 عبد المولى بوخريص 5044

 محمد زهير حمان 5222

 محمد أناس تموح 5711

 عبد المحسن جبابدي 5323

 سامي المودني 5342

 لينة علوش 5524

 أليسون فرنانديز 5522

 خضريمنال األ 5520

 نوفل الخمليشي 5522

 فال المومن 5522

 أنوار لخال 5423

 
 

 

 إذاعات خاصة

 إذاعة أطلنتيك 
 أحمد العلوي 2305

 خديجة جابر 2204

 نادية بومعليف 2222

 حفيظ الجاي 2132

 زينب جويد 7222

 ليلى بلعربي 7222

 رشيد النهلي 7322

 مراد بابعا 5047

 كمال خصال 5723

 ن رمزيغزال 5472

 هاجر شافعي 5472

 عادل عياد 5472

 إذاعة إم إف إم 
 موالي هشام لمغاري 2427

 إلهام زدوحية 2227

 سعيد الرجراجي 2225

 عناني ماء العينين 2202

 جواد الرامي 2421

 كمال العابدي  2422

 المحجوب تايكي 2435

 مصطفى غلمان 2452

 سمية كريمو 7070

 النبيل لحلو كم 7212

 إبراهيم الزوين 7522

 كريمة الحراتي 7407

 المحجوب االنصاري 5425

  0إذاعة ميدي 
 عبد الصادق بنعيسى  2222

 سعيد بنصغير  2227

 إبراهيم الغربي  2424

 مونية بلعربي  0012

 شكري البكري  0272

 حكيم تميم  0321

 يوسف نعماني  0122

 كريستوف دريفت 2233

 مصدقسعيد ال 2512

 سناء لمسعودي 2434

 منال ركواك  2450

 دفيد البو 2222

 عادل عمراني 2212

 ماجدولين بنشريف  2213

 بالل مرميد  2322

 حنان تسوري بن تسو 2323

 ياسمين القرواني 2522

 بيير بوسيل  2444

 زهير تومي 7072

 أسماء بشري  7202

 محمد رضا كريفي  7252

 نهى فرتوس 7227

 فلورانس بالن 7222

عبد الرحمان أوالد  7710
 الحسان جابري 7712 محمد عبد هللا

 صفاء نوينو 7713

 إيمان جبور 7523

 حسن خيار 7133

 وسام ذهبي  3202

 مريم خير الدين 5202

 عفاف بوشيخي 5207

 سعيدة عيادي 5203

 عياش فرحانة 5205

 الحسان بن يحيى 5201

 أيمن االحمد 5204

 ريحانة بنجلون 5722

محمد علي صالح  5525
جولي فرانسواز  5422 الدين

 يوسف تفروين 5452 روسلين

دومينيك بير كريستيل  5452
 أصوات إف إم   ماري
 سهام محمدي 2132

 عز الدين أصوالحة 2430

 فوزية تريي 7231

 عز الدين عزيزي 7250

 يونس مكوار 7202

 لمياء الموساوي 7325

 يوسف الحداوي 7140

 سفيان سميل  5042

 اعتماد سالم 5232

فاطمة الزهراء  5233
 هاجر بن شرفي 5223 الكتيري

 أيوب جليال 5722

 سلمى قباج 5714

 راديو بلوس 
 عبد الرحمان العدوي 2742

 لحسن عواد 2275

 علي بلعياشي 2224

 محمد إسرا 2200

 إلهام خليف 2205

 أسامة عكراوي 7202

 محمد ازيري 7205

 فاطمة الناصري 7222

 بشرى الضوو  7233

 محمد شهلي  7277

 أديب  سليكي 7273

 أحمد المعتصم 7155

 عبد الكريم دهبي 7422

 يوسف عثمان 7420

 ليلى بديوش 5224

 محمد لوكريمي 5272

 أحمد المتوكل  5223

 شرف قبلي 5251

 سعيد العمري 5212

 ماجدة جبرايلي 5735

 عزيز مريد 5712

 منى بلهيم 5155

 فدوى هرات 5151

 أسماء عمري 5473

 نور الدين الروماتي 5475

 عبد الحنين البخاري 5471

 إيمان ابوزكري 5435

 المصطفى لحلو 5431

 محمد سوالمي 5434

 راديو مارس 
 نادية بنشيخ 0423

 خديجة حريري 2317

 محمد الصامت 7442

 هشام الخليفي 7440

لويس كاسبارد  5013
 زهير علوان 5270 لوبيانكو

 محمد كاردا 5272

 دنيا سراج 5272

 إناس كميلية العروي 5221

 ليلى مناجيم 5224

 عبد العزيز القبالوي 5222

 محمد المهدي بنعالل 5220

 محمد بوطوزاز 5222

 عمور غزول 5452

 شدى إف إم 
 رشيد حياك 2471

 محمد حياك 2432

 يونس رفيق 7224

 فراح نعيم 7222

 أمينة أهريس  7252

 حسين شهب 7212

 مريم وجيه  5077

 محمد الباتولي 5752

 سلمى عمري 5743

 عائشة أمرزاغ 5745

 كاب راديو 
 مصطفى السباعي 2240

 موسى البوشعباشي 7212

 نور الدين الحوتي 7213

 محمد الغول 7202

 محمد العروسي 7212



16  

 

 ن المرابطالحس 7124

 سفيان بولعيد 3212

 سارية المساوي 5214

 صبري الحماوي 5242

 لوكس راديو 
 زينب زهير 7532

 سارة الرامي 3234

 مدينة إف إم 
 حسن خير 2272

 دنيا ناال 2422

 عبد اللطيف الشرايبي 7152

 عبد هللا البلغيتي النجار 7152

 ميلود األخضر 7422

 جهان العاقر 5222

 مصطفى بوكريم 5240

 رجاء السهب 5742

 يونس عثماني 5740

 هيت راديو 
 زينب العوني 7202

 يونس بنبومهدي 7417

 عمر السعيدي 3213

 ليك  انسليم  5224

 لمياء بحر الدين 5227

 جرام ياسين 5724

 رشيد عزوزي 5722

 عمر محمدي 5720

 أمير بنمومن 5722

 صوفيا خوماني 5152

 ى خمليشيليل 5150

 هشام صبري 5152

 حسام بزناني 5152

 طيب جبوج 5157

 محمد المهدي بوزاري 5153

 إلهام بنبومهدي 5402

 ميد راديو
 رضوان الرمضاني 2022

 سناء كناني 7423

 محمد العطاري 7425

 وسيلة قديوي 5257

 طارق بشالم 5253

 سكينة سلماوي  5001

 ليليا هبول 5225

 لطاهريجواد ا 5221

 كريم نيتسي 5452

 

وكالة المغرب العربي 
 لألنباء

 وكالة المغرب العربي لألنباء 
 الحسين البوكيلي  2222

 فاطمة  رفوق 2222

 رحال طاوسي 2227

 نور الدين زويني 2724

 أحمد طاهري 2727

 خالد بركة  2723

 الحسين تنضوفت 2721

 محمد بن مصمود 2527

 فلحيجمال الدين  2122

 جمال المحافظ 2122

 زهور سايح  2124

 سناء بنحيدة 2102

 لحسن بوفوس 2102

 إدريس كديرة  2401

 حسن أوراش 2432

 سعيد رحيم 2410

 عمر لشهب  0230

 محمد رضوان  0232

 غزالن بورحيم 0231

 عبد الحفيظ بن بوشتة  0243

 رشيد معوني  0024

 نجاة البقالي  0223

 التيجانيرشيد  0225

 نوال السمار 0221

 حنان إلياس 0211

لـال حفيظة السباعي  0225
 مريم حراق  0277 االدريسي

 محمد فرحان  0223

 خالد بلفريج  0221

 كريمة الغازي 0224

 جميلة برادة  0202

 عمر  عشي  0327

 عبد اللطيف الجعفري 0322

 توفيق صوالجي 0317

محمد صالح الدين  0342
 نادية الغزاوي 0522 اريالبق

 رشيد العماري 0532

 حسن هرماس 0531

 سعيد ريفي  0534

 إبتسام العوفير  0557

 هناء ضاكا 0553

 أسماء سباعي 0555

 محمد توزاني 0120

 ليلى بركة 0122

 مرية دودوش 0127

 عبد الكريم موفكير 0157

 عائشة رديف 0403

 سكينة الوداري 0422

  مشانة عبد هللا 0422

 محمد شكور 0452

 عبد الواحد لبريم  0410

 سناء جبيلو  2202

 إدريس حيداس 2227

 عبد العزيز حيمون  2223

 لحسين الصديقي 2225

 جليلة أجاجا  2221

 سعاد  أمناي 2272

 حفيظ البقالي 2022

 عادل زعري جبري 2074

محسن المهدي  2032
 زفاطنة الخرا 2052 إدريسي تفروتي

 جمال الشبلي 2053

 عبد النبي الصبي  2232

 عبد العزيز لمسيح 2272

 محمد الصغير الجبلي 2242

 أم الغيث بوسيف  2725

 إبتسام دينية 2721

 مريم إكاس 2305

 الحسين ميموني  2301

 نور الدين ناصري 2325

 كريم  ناجي 2522

 حميد أقروط 2527

 العربي عثماني 2523

 القلعي محمود 2515

 إدريس صبري 2123

 محمد نجيب الخلطي 2125

 محمد القنسوري 2420

 مصطفى بوبكاوي 2420

 خديجة بنحدوش 2470

 محمد الشنوني 2457

 عبد القادر الحجاجي 2222

 فريد بنمصباح  2227

 براهيم بنحمو 2223

 عبد الحفيظ منصوري 2221

 لمياء ضاكة 2270

 حسن أفيانو 2272

 يحة أبوالحرمةفت 2272

 نزار لعفراوي 2025

 الحسين  لعوان 2053

 نور الدين حزمي 2055

 روكان الغيساسي  2012

 عبد هللا شهبون  2252

 نزهة بولندة  2255

 عبد الكريم أقرقاب 2251

 جمال الدين  بلعربي 2711

 جواد طويول 2322

 حسن العماري 2542

 كريمة حجي 2125

 سمير هالل 2153

 إدريس التاقي 2155

 علي رفوح  2110

 نور الدين مية  2112

 نوفل النهري 2117

 أمل تازي 2113

 منية علوي يزيدي 2114

 مينة بودلحة  2142

 بوجمعة الزيدي 2140

 سعيد يوسي 2142

 هشام  الموساوي 2471

 بشرى ناجي 2450

 فاتحة صوالجي 2233

 فريد خادري 2235

 اشمحمد فوزي بنعي 2234

 هند النجار 2250

 كوثر كريفي  2232

 فدوى الغازي 2233

 ليلى الوادي 2214

 الطيب كوزرار 2514

إبراهيم أمهيل صالح  2122
 مراد  خنشولي 2122 الدين 

 حسن بايو 2121

 خديجة الطاهري 2427

 عبد المغيث صبيح 2421

 محمد الناصري 2424

 عمر السعيدي 2472

 هشام  لخال 2472

 نجاة بنلعربي 7252

 رجاء خالد  7252

 سمية العرقوبي  7242

 فاطمة مزياني 7722

 خالد الحراق 7727

 أحمد الكرمالي 7724

 علي الحساني العلوي 7700

 جواد كربي 7702

 سهام توفيق 7703

 عفيفة بنعمرو 7722

 فاطمة ربوج 7722

 زهرة نجاح  7722

 فدوى بنحقة 7502

  رشيد كروم 7503

 عز العرب مومني 7505

 محمد أبو الخير 7504

 خالد األيموني  7520

 عبد اللطيف أبي القاسم  7522

 إدريس لعبدي  7522

 إبراهيم الجملي  7134

 محمد  بوزكري 7141

 جالل شوهاني  7427

 عفاف رزوقي 3272

 لحسن فحصي 3247

 هشام بلبصير  5222

 المصطفى  النصري 5225

 الكريم شمسي  عبد 5235

 رشيد معبودي  5027

 نور الدين بوشيخي 5023

 مريم الرقيوق 5234
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 سناء الوهابي 5252

 صافية عصمان 5252

 نادية األحمر 5252

 مليكة مجاهد 5252

 عصام واعيس 5220

فاطمة الزهراء  5222
 نور الدين حساني 5271 خضيري

 فاطمة تيمجردين 5213

 فاطمة رسقال 5223

 محمد مجدوبي 5225

 محمد رضى برايم 5221

 صفاء بندورو 5224

 رزق أحمنداش 5272

 خالد التوبة 5270

 عمر الروش 5272

 عبد الحق فطومي 5272

 فؤاد بنجليقة 5320

 عبد الرزاق الطريبق 5324

 توفيق البوشتاوي 5522

 عبد هللا بن دومة 5124

 عبد اللطيف الحربيلي 5172

 محفوظيخديجة ال 5177

 

 شركات اإلنتاج

 البيت المغربي لإلنتاج الفني 
 هشام أبوهو  2345

 أشرف زعلوك 7224

 رشيد نهار 7722

 عامر شبان 5222

 يونس أحياد 5222

الوكالة الدولية لالتصال  
 مراد بورجة 2314 والصحافة

 إبراهيم مستعد 2522

 إسماعيل الهاشمي 2075

 محمد حسين 2071

 د الرحيم باجوريعب 7222

 محمد موئنس 7442

 نجاح منى 5741

 محمد بنفكير 5302

الوكالة المغربية للصور  
 كريم سلماوي 2247 الصحافية 

 زهير كروان 5425

 عليا لإلنتاج 
 عبد السالم بنعيسي 2032

 مغاربية اإلنتاج 
 عادل اقليعي 2423

 نبأ بريس 
 رشيدة األزهري 5243

Connexion Media 
 معاد غندي  2074

 ياسين عمري 2522

 حسناء بوفلجة 7554

 إيمان تداوت 7132

 يوسف عيد 7131

 محمد حفظي 5025

 أمين بوستة 5020

 إبراهيم دمو 5242

 أحمد بوزيان 5242

 محمد جامعي 5322

Euro Mar production 
 بنيونس بحكاني 5423

Faouzi Vision 
 حسن بوفوس 5257

Futur Immédiat 
 مصطفى مستعطف 2323

 رشيدة السوني 2522

Iris Pro 
 المصطفى بوحنيني 2037

 مريم  عدو 5227

loukkos Media 
 فؤاد مرابطي 5227

Nadacom Design 
 عزالدين اإلدريسي 7052

 عبد السالم المفتاحي 5222

 محمد رائد المفتاحي 5247

Promo press 
 محمد  برادة  2027

Sahara Agency 
 محمد خباشي 0000

 عبد الهادي شكري 5727

 رضوان بواحليح 5723

 إبراهيم الصافي  5425

 أيمن زين 5421

 سكينة بنبال 5424

 

الصحفيون في وضعية  
Freelance 

الصحفيون في وضعية   
Freelance 2252 بوشعيب الضبار 

 عبد هللا رفايف 2251

 بوغالب العطار 2240

 د السودي القرشيالعاب 2024

 حسين بنحليمة  2022

 حسن األشهب 2021

 محمد خياط 2035

 خالد مشبال 2034

 (السوسي)أمينة أجانا  2014

 أحمد الهيبة وياه 2222

عبد المقصود  2225
 عبد الحميد كرضة 2220 السحيمي

 عبد الكريم المالكي  2237

 عمار عزاوي 2210

 محمد بنشريف 2217

 إبراهمي مبارك 2242

 أحمد افزارن  2247

 محمد نافع 2207

 حسنية لعميري 2227

 عمر ابن الشعب 2275

 المصطفى القداوي 2253

 علي بنعاشور 2220

 األمين ازروال 2227

 عبد الكريم الركاب 2222

 محمد البريني 2217

 محمد سراج ضو 2242

 علي حسوني 2244

 عبد الشعر  2723

 أحمد بوكيوض 2727

 محمد الخدادي 2327

 محمد الجحيوي 2372

 امحمد بحيري 2352

 سعيد  زدوق 2352

 علي بنستيتو 2342

 عبد المجيد  حساني 2520

 مصطفى أبوعبد هللا 2505

 إبراهيم مهدي 2522

 قمر أيت بنمالك 2422

 أحمد بوغابة  2423

أحمد يونسي الذهبي  2452
 محمد نجيب كومينة 0225 (الريفي)

 عبد الحق لوديي 0022

 امحمد البوكيلي 0021

 محمد حيحي 0033

 عبد الفتاح حراق 0232

موالي الحسين  0251
 الخليفة بوالهي 0204 العمراني 

 عبد الرحمان بنونة 0212

 نوراليقين بنسليمان 0222

 رشيد الصباحي 0321

 المصطفى قنبوعي 0302

 عمر الزغاري 0374

 المختار غيالني 0112

 محمد  بوهالل 2220

 نادية الركيط 2224

 سمية يحيا 2242

 عبد القادر شبيه  2222

 عبد الواحد ماهر 2223

 عبد الرحيم التوراني 2127

 الحسين الدراجي 2272

 محمد ملوك 2301

 محمد مستاوي 2542

 نور الدين بلحاج  2272

 خالد الغازي 2273

 محمد بوخزار 2112

 خالد ماهر 7225

 أحالم معطوي 7221

 أحمد العلوي المراني 7233

 هدى حسوان 7521

 مصطفى حبيس 7542

 حسن نرايس 7107

 كمال منتصر 7113

 عبد اللطيف السيباري 7444

 فتيحة حمداوي 5223

 محمد شكير علوي 5252

 أحمد مدياني 5270

 غزالن بدري 5372

 فؤاد  الفلوس 5377

 أحالم  الدرقاوي 5371

 وداد  أدرداك 5374

 أمينة  أبل 5332

 فاطمة  الكبوض 5330

 وردة  قوليج 5332

 زهرة  اوحسين 5332

 وفاء  جبران 5332

 سعيد  حسني 5333

 مبارك  أقديم 5335

 محمد  الفردي 5331

 مولود  رباح 5334

 ربيعة  زرهوني 5352

 محمد  الطالب 5350

 دانيال  أزعوم 5352

 سعيد  باجي 5352

 أنس  بنغبريط 5357

 محمد  بومكوسي 5353

 العربي  إدناصر 5351

 محمد  اليوسفي 5312

 فاطمة بوصبري 5312

 عبد الكبير حضري 5420

 رشيد بوقسيم 5441

 يوسف الشري 1227

 المهدي الشهبي 1223

 

المصورون الصحفيون 
 بقطاعات وزارية

 رئاسة الحكومة 
 إدريس المغراوي 1222

 االتصالوزارة  
 عبد العزيز بويقبة 0251

 يوسف الشهبوني 0423

  عبد الكريم الشوهيدي 5270
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