
ممثل الجمعية اإلقليمالتعاونية/ الجمعية

يطاطافدرالية جمعيات تسينت
إبراهيم صديق 

ابعقيل عبد السالمتارودانت جمعية النخيل لتنمية األعمال االجتماعية

اق للتنمية االجتماعية أجيم عبد الكريمايت ملول  مركز إشر

ي جمعية أوف للتنمية والتعاون
احمد اعطشانسيدي إفن 

أحمد ايت داودطاطا  جمعية تكمات لدعم السياحة الواحاتية والتنمية القروية بواحات إقليم طاطا

أحمد شكريورزازات  جمعية أصداء للتضامن والتنمية

اعبيد بويدرالرحامنة  جمعية أباء وأمهات وأولياء تالميذ ثانوية الطلوح اإلعدادية

اعراب جليلطاطا  جمعية تكمات للتعاون الفالحي و التنمية القروية المستدامة

الحسن رميدينطاطا  جمعية النخلة

الحسي   بويكادرنتزنيت جمعية تحدي اإلعاقة تزنيت

بية والتكوين يأنزكان أيت ملولفيديرالة جمعية سوس للت  الزهرة الشطن 

أمينة بيوزشيشاوة جمعية النواة للمرأة والطفل

أنور الهاديإنزكان  جمعية أجيال لإلبداع والتنمية االجتماعية

حسن األشقرشتوكة أيت باها  جمعية تشوكا أطلس للتنمية

يشيشاوة  الجمعية المغربية إفولكي للتنمية المستدامة حكيمة الهت 
بية والثقافة فرع أمزمت  

يالحوز جمعية السبيل للت 
 
خالد الدوق

ي لنساء المغرب
خدوج بديعالمحمدية  الجمعية الجهوية لإلتحاد الوطن 

خديجة الغزالتارودانت  جمعية تارودانت الدولية

يتارودانتفدرالية جمعيات أهل الرمل للتنمية والتعاون والتكوين والمحافظة عىل البيئة رشيد اكثت 

رشيد األطرشتارودانت جمعية شباب الشامة للتضامن االجتماعي

رشيد الحدريتارودانت جمعية الخض  للتنمية

وكتارودانت  جمعية أهال للتعاون والتنمية والتضامن رشيد بت 

رشيدة أمالالدار البيضاء  الجمعية المغربية للنهوض باألشة 

رشيدة زاكرالداخلة تعاونية بسملة للقراءة 

سعدية بخوشأنزكان أيت ملولالجمعية المغربية للمرأة العاملة بأيت ملول

سعيد أكويسشيشاوة جمعية تلدات للتنمية والتعاون

سعيدة فريديأيت اورير  جمعية النور لتأهيل المرأة القروية 

سهام ازعيت كلميم   جمعية التواغيل للتنمية 

ي للتنمية
عادل خرفاأكاديرفدرالية المجتمع المدن 

يكلميمفدرالية رابطة حقوق النساء
عائشة الرابحي المعاشر

عبد الرحمان حمواأسا الزاك جمعية ارغيوة للثقافة والتنمية

عبد العالي الفاضىليزاكورةاالتحاد الجمعوي الروحا

عبد هللا احجامتزنيت جمعية تازروالت للتنمية والتعاون

عبد هللا اعىليتارودانت   جمعية تالث إفلوسن للتنمية والتعاون 
بية تمدلي   عبد الوهاب مشكوروارزازات جمعية المشعل للتنمية والت 

يالدار البيضاء الجمعية المغربية لتنمية السياحة والصناعة التقليدية 
عز الدين الريتون 

بية والتكوين ي  جمعية نسمة للت 
عز الدين حكومأسق 

عىلي مليانازيالل جمعية أسيف  للتنمية والتعاون

عمر دامورانأكادير  جمعية شمس للطفولة 

بية والتكوين  عمر ضويوأكادير الجمعية المغربية للتنمية والت 

عمر وتيدليأكادير   جمعية التواصل للتنمية

ي  جمعية ولدي لذوي اإلحتياجات الخاصة للتنمية و التضامن
فتيحة محراشأسق 

وكتارودانتمجموعة أفاق المغرب فؤاد بت 

فوزية لقصت إنزكان ايت ملول   جمعية التضامن النسائية للتنمية والثقافة لمزار

ليىل رمزيزاكورةجمعية إقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم

ية مبارك الكيهااشتوك أيت باها جمعية منشطي محو األمية والتنمية البشر

محمد احبيطيزغانغانالحي العمالي للتنمية والبيئة 

يتارودانتجمعية تيفاوت نتمازيرت للتنمية المستدامة محمد الحبيب لت 

محمد الحيانأكادير جمعية إسدرام للتنمية والتضامن

محمد الكابوسشيشاوةجمعية تلعينت

محمد الهراقتارودانت  جمعية الشباب للتنمية والثقافة

محمد شجاريأكادير الكشفية الحسنية المغربية فرع أنزا

ي بأوالد تايمة 
محمد مفتاحأوالد تايمة  جمعية مدينن 

محمد نعيمالدار البيضاء  جمعية رحاب التنمية

اث  مريم أزيكأكادير جمعية مرجانة لألعمال االجتماعية و التنمية والت 

ي للرياضة والثقافة و الفن
نادية هرماستارودانت  جمعية الوفاق الرودان 

نزيه امزوروتنغت فدرالية الجمعيات التنموية بتنغت 

ي 
 
 الشاذليشيشاوة  المنظمة المغربية لمكافحة الهدر المدرشي والتنشيط سوسيو ثقاق

ياسي  

ي اللقاء التشاوري بأكادير
 

 الئحة  الجمعيات والتعاونيات القرائية المدعوة للمشاركة ف
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