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القرائية

بوفوس خديجة	جمعية نساء مكنونة للنهوض بالمراة القروية

قية بوجدة ي  جمعية غيثة للتنمية بالجهة الشر  سعاد ختير

ابراهيم العطري جمعية الوحدة المغربية

إبراهيم الفرطاخ جمعية عطاء للتنمية بتطوان

ي جمعية حي العودة للبيئة و التنمية إبراهيم ناح 

احمد العشيجمعية اوراست للتنمية واألعمال االجتماعية

أحمد الفحيمةجمعية طيبة اإلجتماعية

أحمد زريرجمعية أغبالو للتنمية و التعاون

اسماعيل سهيمجمعية المباردة النسوية للتنمية

ي للتنمية االجتماعية
التمري حموجمعية اكوت 

الحسن بوبالجمعية أغراس الخير للماء والبيئة والتنمية القروية

الحسن بوعليجمعية توكمان للتنمية واالعمال االجتماعية

بية والتنمية يفيدرالية جمعيات سوس للي  الزهرة الشطب 

السالك لحميدجمعية األمل لذوي االحتياجات الخاصة بطرفاية

بية والتنمية ع سعيدجمعية الوحدة للثقافة والي  الشر

النهضاوي عبد الموىلجمعية النهضة جرسيف

ي محمد كريمجمعية األمل لتأهيل المعاق الودغير

ي حسنجمعية شباب المواطنة
الوردات 

بية و التنمية ارية للثقافة و الي  امحمد األبيضالجمعية الجير

امحمد الزويبعتازة- منظمة كشاف األطلس 

امينة بيوزجمعية النواة للمراة و الطفل

انعام أمختاريجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية

ايت المؤدن محمد جمعية افالن للتنمية و التعاون و الثقافة

أيت حفيظ عبد العاطي تعاونية مبدأ النجاح

ي ورزازات
أيوب لعريف جمعية مجلس دار الشباب الحسن الثات 

ى الزيــنجمعية أرسة الغد للتنمية والتواصل بشر

بن يوسف يوسف فيدرالية الجمعيات التنموية بالنيف

يشبكة احمر للجمعيات باقليم اليوسفية
 
بوبكر الصاف

بوبكر بن لمقدمجمعية النهضة لالشخاص المعاقير  بوحلو واد امليل تازة

يجمعية سيدي بوعلقة زرهون للتنمية والثقافة بالعالم القروي بوجمعة المخطوت 

ي لنساء المغرب اسا
ي الزاك-جمعية االتحاد الوطب 

بوجمعة فالنخ 

ي لنساء المغرب 
بوعبد هللا نزهةبركان- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطب 

تورية الزينالفيدرالية اليوسفية لجمعيات االشخاص ذوي االعاقة الحركية

اس للثقافة والتنمية يجمعية الني  توفيق الجاتي

قية جمال عطافالنهضة لدعم التنمية المحلية بالعيون الشر

حسن الدكاىليجمعية األخوة رياضة ثقافة بيئة

حسن أيت حموتعاونية الفضيلة النابغة

حسن كرمانجمعية الكرامة للتنمية االجتماعية

حكيم قلعي الجمعية المغربية للتعاون و التنمية

ي أشغال المناظرة الوطنية حول 
 
الئحة الجمعيات والتعاونيات القرائية المدعوة للمشاركة ف

محاربة األمية
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حكيمة الورديجمعية نوريمان للتنمية الشاملة وادماج الطفل

حميد اعرابجمعية الشباب للتنشيط واالنماء

حميد الفنوكجمعية االنطالقة النسائية

خالد أصغارجمعية لقاء

بية والثقافة  يفرع أمزمير - جمعية السبيل للي 
 
خالد الدوف

خالد المنصوريجمعية إيناون للبيئة والتنمية المحلية

خالد كريميجمعية فتيات زاوية سيدي بوطيب لتأهيل و تمدرس الفتاة القروية

خالد لهديويجمعية شباب لعريصة لالفق التنموي

خالد مصباحجمعية حركة التويزة ابن جرير

خالد نشيط مؤسسة بسمة للتنمية اإلجتماعية

خديجة الداخليجمعية عير  سبو للنهوض بالمرأة صفرو

خديجة الغزالجمعية نساء سوس للمرأة والطفل

خديجة زهريجمعية الغد النسوية للمبادرة الوطنية

بية و التعليم والتنمية المستدامة خديجة لمقارطةجمعية آدم للي 

ي بالمضيق
ي و الرياض 

 
يجمعية عير  شوفو للتضامن االجتماعي و الثقاف

رشيد الرحوت 

بية والتنمية فرع ورزازات رشيد ساعديجمعية الي 

ي- الجمعية اليوسفية لالشخاص ذوي االعاقة الحركية 
ياسف 

رشيد لومات 

ي النطق و التواصل ورزازات
 
رشيدة امزيانجمعية لفرحة فلكالم للشخاص ذوي الصعوبة ف

ي
بية والتكوين بآسف  رضوان التاليةشبكة مسار لجمعيات الي 

رضوان المنصوريالنسيج الجمعوي لجماعة امي نوالون

ي لنساء المغرب بورزازات
زوبيدة ماروالجمعية الجهوية لالتحاد الوطب 

زينب إكوردجمعية سندي لذوي االحتياجات الخاصة

زينب االدريسيجمعية نساء ورزازات للتنمية

ي ع بلقصير ي مشر ي لتنمية النقل الحض  ي مرادجمعية البشر
سحبات 

سعيد الراقبمركز حقوق الناس المغرب الفرع الجهوي للدار البيضاء سطات

سعيدة فريديجمعية النور لتأهيل المرأة القروية

اس للتنمية والتواصل بتيفلت سهام حميديجمعية الني 

بية و التكوين اس للي  سهام نضجمعية ني 

سومية العالمتعاونية شعاع الضاد القرائية

اء سيدي الحسير  البوعزاويجمعية الهضبة الخض 

ي فرع بلدية ورزازات طارق الخردي منظمة الكشاف المغرت 

ي للتنمية 
عادل خرفاأكادير- فدرالية المجتمع المدت 

عائشة الحدادجمعية األمل النسائية

عبد االاله بوصبيبعة جمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضية

عبد االله بقاس جمعية اقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم

عبد الجليل ايت لحسن اعليجمعية شباب ازكور من أجل التنمية

عبد الرحيم البصيرجمعية القصبة للتنمية بورزازات

عبد الصادق عطارالنسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية زاكورة

عبد الصمد العبقاريجمعية البديل للمعوقير  فاس

عبد العاىلي الفاضلي االتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

بية والتكوين بركان يتعاونية ألف الم القرائية للي 
عبد القادر الكدات 
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عبد القادر دنياجمعية الياسمير  للتضامن والتنمية

عبد القادر لبيضجمعية النور لتعليب الملح وتسويقه

بية غير النظامية و العمل 
ي مجال محاربة األمية الي 

 
قطب الجمعيات العاملة ف

االجتماعي
عبد اللطيف اكشايت

بية والثقافة عبد اللطيف العزيزيجمعية أمل أكوراي للي 

بية األساسية ومحاربة االمية  عبد هللا ودادنورزازات- العصبة المغربية للي 

يفرع اشتوكة أيت باها- جمعية الكشفية الحسنية المغربية 
عبد المالك بيهب 

ي لمحو األمية المنتدى المغرت 
عبد الموىل المعير 

ي
 
يجمعية عبور للتنمية االجماعية و التبادل الثقاف عبداالله الناصير

عبدالرحمان ايزيكةجمعية أطلس لتكنولوجيا المعلومات واالتصال

يجمعية األمل والمواطنة للتنمية الجهوية ي راح 
عبدالغات 

عثمان بنداميجمعية بوسكاون للتنمية ومحاربة الهشاشة

عزيز بوعديجمعية فضاءات

بية والتكوين والتنمية بركان عكاشة عباديجمعية العهد الجديد للي 

بية والتنمية يفضاء الفتح للي 
عالل ليمب 

عمر السقاطجمعية النهضة للتنمية والتعاون

عمر ملكاويجمعية أمل للتنمية ميدلت

عمر نجاالنسيج الجمعوي للتنمية بورزازات

فاطمة الزهراء عبودجمعية األنامل الذهبية المكناسية

يجمعية سند الخير فاطمة العبوت 

فاطمة بونوادرجمعية الرحمة لألعمال االجتماعية بالجديدة

فتيحة لفقيهجمعية رنيم األمل للتنمية

بية والتكوين والعمل االجتماعي يجمعية الي  كمال جورح 

لحسن لعفوجمعية تاسورت للتنمية

بية األساسية ومحاربة األمية  لطيفة الخطاطالفقيه بن صالح- العصبة المغربية للي 

لطيفة العرساوي جمعية مفتاح الخير للمرأة الجزولية

لطيفة اهجوىليجمعية علية للتنمية واالعمال االجتماعية

لقصير فوزيةجمعية التضامن النسائية للتنمية و التقافة

لمياء شعليجمعية الخنساء للتضامن والتكافل والبيئة

بية األساسية ومحاربة االمية  محروز عبد الكريمالحاجب- العصبة المغربية للي 

محمد ازيكيالفدرالية الوطنية للتنمية االجتماعية

ي مبادرات مواطنة 
يل الخميسات- جمعية السوات  محمد أعنير 

يجمعية تيفاوت نتمازبرت للتنمية المستدامة محمد الحبيب لي 

محمد الحيانأكادير- جمعية اسدرام للتنمية و التضامن 

بية غير النظامية
محمد الفاريسياالتحاد االقليمي للجمعيات العاملة بقطاع محو االمية والي 

ي بزاكورة محمد المجيديالمكتب االقليمي للهالل االحمر المغرت 

محمد المودنجمعية تمغارين نتمزيرت لتنمية قدرات المرأة القروية

محمد ايت بلقاسالقطب الجمعوي للتنمية بورزازات

بية إمينتانوث محمد بركاتجمعيت السبيل للثقافة والي 

محمد بعالجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية

محمد بلعطارجمعية التواصل للثقافة و التنمية
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يجمعية أجيال للتنمية مقريصات
 

محمد ترع

محمد حمزاويجمعية أشبارو للتنمية

محمد ركميجمعية التوافق للتنمية االجتماعية مراكش

محمد نعيمجمعية رحاب التنمية

محمد هيباويجمعية صفاء للتنمية والتضامن ببوفكران

مروان قرابجمعية أرك اليغان للتنمية والتعاون والمحافظة عل البيئة بتيدىلي

بية و الثقافة و البيبئة و الخدمات االجتماعية مريم مكاكجمعية نور للي 

مصطف  أشلواوجمعية األفاق للتنمية القروية

ية مصطف  األكحلجمعية شباب الرحامنة للتنمية البشر

ية مصطف  الشاطرجمعية المستقبل للتنمية البشر

بية والتكوين مليكة الهاشميتعاونية نون للي 

مليكة انورجمعية األنوار للتنمية االجتماعية

موالي الحسان ادويراجمعية فضاء كير لرعاية الطفولة والشباب وإدماج المرأة

مولود جاع جمعية العكاية لتضامن والتنمية اإلجتماعية

وكالمغرب القيادة العامة- منظمة الكشاف المعارص ميالد المي 

ميلود بكريمجمعية أجيال إداوكنيظيف للتنمية المستدامة

ي لنساء المغرب وجدة
ميلود مختاريالجمعية الجهوية لالتحاد الوطب 

بية والتكوين نادية الجازي    جمعية آرام للي 

نادية الراشيد المغرب القيادة االقليمية سطات- منظمة الكشاف المعارص

بية األساسية ومحاربة االمية  نادية السايحخنيفرة- العصبة المغربية للي 

ي
نادية شعيرمنظمة الكشاف المعارص آسف 

ناظرة أترميجمعية الهدى للنهوض بالمرأة والطفل

ية نجاة أبركانجمعية آفاق للتنمية البشر

نجوة عرودجمعية ااألمل للتنمية و التضامن

نزيه امزوروفيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير

نزيه خديجةالدار البيضاء- جمعية بذور للخدمات اإلجتماعية 

نعيمة تسفتجمعية واد رسو لدعم التنمية والتعاون والمحافظة عل البيئة

ق الجهوية للتنمية نعيمة معتصيمجمعية الغد المشر

نورالدين احدادجمعية السالم لالنماء االجتماعي فرع اليوسفية

بية عل البيئة والتنمية نورالدين الشبيـــــــــــنـــــــــــيجمعية شعاع للي 

هشام الصالخيجمعية السعادة الثقافية لتنمية ذوي اإلحتياجات الخاصة

ي لنساء المغرب بالناظور
يالجمعية الجهوية لالتحاد الوطب 

 
وهيبة بولبورف

ياسير  ريانجمعية أصدقاء الطالب تاوريرت

يوسف المقريجمعية دكالة للتنمية الثقافية واإلجتماعية و اإلقتصادية


