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عبد العالي خييالنور للتنمية القروية1

إلهام بركاطالجهوية لالتحاد الوطني نساء المغرب تازة2

لحسن تبعيرتأجيال المستقبل للتربية والتنمية والثقافة3

حكيمة الوردينوريمان للتنمية الشاملة وإدماج الطفل4

بشرى الزينأسرة الغد للتنمية والتواصل5

خالد المنصوريإيناون للبيئة والتنمية والمحلية6

سعاد الرابحياإلبداعات النسائية للتنمية المستدامة7

حفيض هنتاتيالنهضة للرياضة والثقافة8

حنان الصاخيالجزيرة الخضراء9

سميرة لفحلالغصن األخضر للعمل النسائي10

فطيمة غزالالمركز الجهوي للتنمية ومحاربة االمية11

حفراوي رقيةمبادرات للنساء الحرقيات12

قسال عبد الحقالبيئة والثقافة والرياضة13

محمد شتويالوحدة للتنمية والشراكة الودزاغ القرية14

عبد الصمد العبقريالبديل للمعوقين15

حداوي ميمونج ايت طالب عقى لالعمال االجتماعية والفالحية16

رياض لطيفةالرياض لحماية المرأة والطفل17

الفاللي فرجان خديجةالنهضة لتنمية المرأة والطفل18

حنان الذهبيالينبوع الصافي لتنمية المرأة بعين الشكاك19

مصطفى اإلدريسيالخير للتنمية واالعمال االجتماعية20

حنان الكحلالصفاء النتاج الكسكس والخبز والحلويات21

سميرة شعيبيالمنتدى النسائية للتنمية مجتمعية22

سلوى زغاريالشعلة للتربية والثقافة23

رحمة مصوابالجسر للقرائية والتربية والتكوين24

محمد الحيطيزالغ25

محمد اإلدريسيالوفاق للتربية والثقافة26

عبد الحق عبوشالعمل الثقافي27

حميد أعرابالشباب للتنشيط واإلنماء28

سعاد النويشيإنطالقة29

صومية بنويسالعصبة المغربية لحماية الطفولة30

سميرة أحماموشصفرو- العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية 31

عياد العسريبودة للبيئة و التنمية32

نعيمة زاللتضامن النسوي33

السرغيني توتالشعلة للتواصل والتنمية34

محمد ديديي العلويالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية فرع آزرو35

زينب بنعبد الكريم فيالليالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية جنان الورد فاس36

نجاة فيسكيلالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية فرع مكناس37

العزيزة دحمانإشراق للتربية والتنمية ومحاربة الهدر المدرسي38

محمد شافيملتقى الشباب للتنمية39

غورا خديجةتافوشت لتنمية المرأة والطفل40

الغزالي سكينةجسور للتنمية والعمل االجتماعي بجماعة لقصير41

البشير الدريوشمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي واألولي بجهة فاس42

يسرى الزراعلياليسر للتربية والتنمية واتكوين43

ليلى أخرازالثقة للتنمية النسائية44

امحمد الزوبعمنظمة كشاف األطلس تازة45

قرداش حليمةالتوحيد للتنمية اإلدماج والثقافة46

عزوز بدومةأغيل للتنمية47

لعري كوثرعين الحمراء اجدير48

أسيا زبديالكوثر49

محمد نبيل اليازغياإلسماعيلية للتضامن والتنمية50

بوشرة لعزيزالمنار للتنمية البشرية51

أسماء البوزيانيالطفولة و الشباب للتربية والتكوين52

محمد بياضشعاع للتنمية القروية صفرو53

أحمد فارسفضاء لالبداع السمعي البصري54

علي مشيشالمسار للتربية والثقافة55

جميلة الخليلاألمل لتنمية المرأة القروية56

الحالي عباستامونت بيئة وتنمية قروية57

زكية فجالفضاء المرأة المغربية58

المهدي اإلدريسيتنمية األطلس المتوسط59

التهامي الرافعيطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية60

موحسين العبالويالمبادرة للبيئة والتنمية61

لكناوي عاللمحو األمية والتربية غير النظامية62

بوبكر بن لمقدمالنهضة لألشخاص المعاقين بوحلو63

نور الدين زروقالذهبية للتنمية االجتماعية64

وفاء لواتيالوفاء للتنمية القروية65

محمد عزوزيالشباب للتنمية والتربية على الديمقراطية66

مليكة تيوكةشمس ماء الريح المغرب67

بونقاية نبيلروح المبادرة للتنمية الفالحية68

عمر لمفضلالتنموية المغربية69

تورية الزينالفيدرالية اليوسوفية لجمعيات األشخاص ذوي اإلعاقة الحركية70

شيح  إعالن عن فتح باب التر

اكة  ي أشغال الورشات من أجل إعداد إطار للشر
 
ي المشاركة ف

 
لفائدة الجمعيات والتعاونيات القرائية الراغبة ف

خاص بتنفيذ برامج محاربة األمية

إسم ممثل الجمعية أو التعاونية القرائيةاسم الجمعية أو التعاونية القرائيةت.ر
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(*) الئحة الجمعيات و التعاونيات القرائية المنتقاة من أجل المشاركة في أشغال الورشات الجهوية


