الئحة  88فاعل جمعوي المستفيدين من الدورة األولى لتكوين المكونين
اسم الجمعية

اسم العضو المقترح للمشاركة في أشغال اللقاء

جمعية السالم لحماية البيئة والتنمية المستدامة

الشيخ المامي أحمد بازيد

الجمعية الجهوية للمرأة الفالحة بجهة الدارالبيضاء سطات

مريم نجماوي

منظمة تجديد الوعي النسائي

رشيدة الخير

جمعية كشافة المغرب

اسماعيل الذهبي

المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق اإلنسان

محمد أنين

جمعية الرائد الجمعوي

عمر حيمدي

المركز المغربي لحقوق اإلنسان

عبد اإلله الخضري

الجمعية المغربية للديسليكسيا

كريمة مازيغ

منظمة الطالئع-أطفال المغرب

عزالدين العمارتي

جمعية الكشف المنير

أغياي محمد

جمعية الهالل للثقافة والتنمية بوجدة

عصام متوكل

جمعية ابن سينا لتنمية بأزغنغان

بوجمعة أندوح

الجمعية الوطنية ABCللتنمية التعليم االولي والطفولة تاوريرت

رضوان دوكالي

جمعية نادي الشروق الثقافية واالجتماعية

مبارك الزيغام

التراث المادي والالمادي باالقاليم الجنوبية

بالل بنت أخوالها

مركز نماء للتطوير و إبراز الكفاءات

المحجوب الدوة

جمعية كشافة المغرب فرع العيون

محمد عينة

منظمة الحق والديمقراطية ()ODD.ong

محمد سالم البيهي

جمعية التأهيل للشباب

رشيد الحبيب

مركز ابن بطوطة للتبادل الثقافي والعمل التطوعي

فاطمة حداد

رهانات شبابية

يحيى عمران

الرابطة الوطنية للشباب والطفولة  -المكتب المركزي

رشيد االدريسي

جمعية أكدز للتنمية

عزيز بلفول

جمعية االشخاص المعاقين بزاكورة

حفيظ بابزاهو

جمعية المعرفة للتكوين والتاطير

عبدالهادي الخضراوي

مركز سوس للتكوين والدراسات والتنمية البشرية

خديجة اشالدن

رابطة جمعيات الجنوب

زينب متالي

الشبكة االمازيغية من اجل المواطنة  -فرع فم الحصن

عبد العالي تكليفة

جمعية امل االطفال ذوي صعوبات في التعلم

مصطفى بن يعيش

جمعية كشافة المغرب المندوبية اإلقليمية بفاس

حاتم برادة

شبكة القرويين للتنمية والحكامة

أحمد مزهار

الشبكة الجمعوية المحلية ميسور

عبد العزيز األحمر

جمعية الشاطئ األبيض للتنمية و البيئة والسياحة

أحمد شناوي

جمعية اباء واولياء وامهات ثالميذ ملحقة ثانوية سيدي حسين سيدي
مبارك

احمد بنزاوي

جمعية طانطان للتنمية الذاتية واالجتماعية لذوي االعاقة

رشيد فوليل

جمعية تيسير للتنمية

العياشي بن نازي

جمعية أريج

عبد هللا البادي

جمعية الفضاء الجمعوي النسائي لدائرة وباشوية أيت أورير

نجاة اتكرضي

جمعية ولدي لدوي االحتياجات الخاصة للتنمية والتضامن

فتيحة محراش

جمعية الجيل الجديد

نجيب عبيدي

جمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية

موالي محمد بنشريف

شبكة الجمعيات التنموية باقليم الحسيمة

بن قشوح سعاد

المركز المغربي لالبحاث والدراسات االستراتيجية والعالقات الدولية

محسن الندوي

جمعية قوس قزح للتنمية المستدامة بجهة الداخلة وادي الذهب

مصكولة باعمر

جمعية دومس للثقافة والتنمية االجتماعية

سهام بواغيدن

جميعة الجنوب للبيئة والتنمية

حسن العسري

جمعية المواهب للتربية االجتماعية

رشيد رزقي

جمعية الناشئة للتنمية والثقافة _ فرع المحمدية _

محمد فطناوي

جمعية اإلنماء للطفولة و الشباب

نبتي زهراء

مركز الدراسات األسرية والبحث في القيم والقانون

أمينة نفير

مرصد أوالد الحومة لدعم المجتمع المدني و تتبع السياسات العمومية

سمير العيادي

مؤسسة بسمة للتنمية االجتماعية

نعيمة سيف الحق

مركز الوئام لالرشاد االسري

صباح الفيصالي

جمعية الرسالة للتربية والتخييم

نادية بوطيبي

منظمة الكشاف الشعبي مندوبية سيدي يحيى الغرب

عبد اللطيف الهويتي

جمعية شباب المواطنة  -بركان

الورداني حسن

جمعية العهد الجديد تنمية و تضامن بجرادة

رقية المهدي

جمعية فضاء األمل

سومية بدراوي

جمعية تنمية المرأة والطفل

حياة بوسالم

الجمعية الصحراوية لمساندة المكفوفين وضعاف البصر

احمدناه البرهي

المركز الصحراوي للتكوين و التدريب وتقوية القدرات

ام الفضل ماء العينين

جمعية آفاق لتأهيل و إدماج األشخاص في وضعية إعاقة

عائشة الكرشة

جمعية ام البنين للتنمية المستدامة والدفاع عن حقوق المراة والطفل في
وضعية صعبة

بلهطي فاطمة االدريسي

جمعية المواطنة للتربية و التنمية اإلجتماعية

أنور تويدجي

جمعية واد سرو لدعم التنمية والتعاون والمحافظة على البيئة

نجية أفتاتي

مركز الواحة للتنمية والدراسات االستراتيجية

خاليد صالح

النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية

عطار عبد الصادق

جمعية آفاق للتنمية االجتماعية ورعاية الطفولة

عبد الحق بوستة

مركز درعة تافياللت للتنمية المستدامة

مصطفى محني

جمعية تيفاوين للمراة والتنمية

الزهرة الشطبي

فدرالية المجتمع المدني للتنمية

عادل خرفا

منظمة تاماينوت اكادير

محمد احموا

اتحاد جمعيات إسن

عبد العالي نورة

جمعية أداي تافراوت

عبد الرحيم العمري

جمعية امرابطن للتنمية المستدامة

فاروق الحجاجي

جمعية األمل النسائية

شروقل مجعيط

جمعية اباء وامهات واولياء تالميذ مدرسة يوسف بن تاشفين

خالد حري

ج الشروق للتنمية االجتماعية

محمد العدوني

جمعية الرحمة بأطفال سبينا بيفيدا

ياسين شطيبة

جمعية شمس ماء ريح المغرب

مليكة تيوكة

المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب فرع ويسالن

حسن الصويني

منتدى المبادرات للتنمية المستدامة

عبد العظيم العالمي

شبكة جمعيات واد نون

موالي هشام حافظي

الفيدرالية اإلقليمية المغربية لجمعيات أمهات و آباء و أولياء التالميذ
بآسفي

أحمد فوناس

التواصل للثقافة والتنمية

محمد بلعطار

جمعية شباب الثقافة و المواطنة

يوسف أسكور

صوت شباب أسيف المال

يوسف أيت سيدي سعيد

جمعية شمس تانسيفت للصحة النفسية

حسن هاركون

ملحوظة :بالنسبة للمعتذرين عن هذه الدورة سيتم تعويضهم

