
 

 

 

 
 

 

2019الئحة المشاريع المستفيدة من دعم برنامج التنشيط والتنمية الثقافيين بجهة سوس ماسة لسنة   

 

 ين بجهة سوس ماسةفي إطار تفعيل االستراتيجية الجهوية للتنمية الثقافية وإعماال لمقتضيات دفتر التحمالت الخاص بدعم مشاريع التنشيط والتنمية الثقافي      
) تم تعيين لجـنة مستقلة لدراسـة وانتـقاء 2019مارس  01فبراير إلى  6. وبعد فتح باب الترشيح واستيفاء اآلجال المحددة لتلقي الملفات (من 2019سنة برسم 

تـدارســـت حيث  ،2019وقد عقدت اللجنة المكلفة سلسلة من االجتماعات خالل شهري ماي ويونيو  .تالتحمال دفتربها بناء على مقتضيات  المـشـاريع المتوصل
مشروعا، أي ما يناهز  160) من حيث الجانب القانوني واإلداري وجودة المشروع، لتنتهي إلى اقتراح دعم 339يزيد عن ثالثمئة وتسعة وثالثون مشروعا ( ما

  .درهم 2.050.000,00الدورة غ الدعم المرصود لهذه % من المشاريع المرشحة؛ حيث بل48

االستفادة،  لذلك نهيب بالجمعيات المذكورة في الالئحة أسفله التواصل مع إدارة مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية بمقر الجهة؛ قصد شرح شروط ومساطر    
 لية بمقر المركز: وبالنسبة للجمعيات التي نظمت أنشطتها فعليا المرجو إيداع الوثائق التا

 .شهادة بنكية أصلية أو مصادق عليهاو مصادق عليه للجمعية الملف القانوني - 

  التقرير األدبي مرفوقا بالوثائق المتعلقة بالنشاط من ملصقات وبرامج وقرص يتضمن أشرطة أو صور النشاط. -

 ر مالي معتمد من طرف مكتب حسابات.رفقة الوثائق المبررة للدعم المرصود أو تقري للمشروعالتقرير المالي  -

 

 



 2019الئحة المشاريع المستفيدة من دعم برامج التنشيط والتنمية الثقافيين بجهة سوس ماسة لسنة 

  الرقم  الصنف  حامل المشروع  المشروع   المحور  الجماعة

  إنرزافجمعية   إنتاج فيديو كليب حول الخصوصيات الثقافية بالجهة  إنتاج فيديو كليب  إنزكان
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 2  شبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي  إنتاج شريط وثائقي حول محمية المحيط الحيوي لألركان  شريط وثائقي تيزنيت

  الكتاب والنشر أكادير
وتة كتاب حول :فن أحواش بجهة سوس ماسة من اإليقاع إلى الن

  الموسيقية
 3  خالد البركاوي

 4  عبد الرحيم الصالحي  دليل المتاحف بالجهة  ثقافي دليل أيت ملول

 5  جواد أخياط  مجلة ثقافية إلكترونية: "إزوران"  مجلة إلكترونية ثقافية أولوز

 6  يت ملولأ-جمعية حي المزار للتنمية والتعاون  إصدار كتاب بعنوان:"الفرجة عند أيت مزار" وإنجاز معرض  الكتاب والنشر أيت ملول

 7  مجموعة أبركاك موالي ابراهيم أرشاش  إنتاج فيديو كليب للتعريف بالثروة الثقافية بالجهة  إنتاج فيديو كليب اسافن

 8  لحسن مسكين  إصدار كتاب: "مسار المجموعات الغنائية بسوس"  الكتاب والنشر إنزكان

 9  مجموعة أرشاش أكرام  يرإنتاج فيديو كليب ألغنية أمازيغية ترويجية ألكادير إغ  إنتا ج فيديو كليب الدشيرة

  الكتاب والنشر تيزنيت
طبع أعمال بحثية في مجال التاريخ: دراسات في تاريخ 

  تيزنيت...
 10  أحمد بومزكو

 11  رةالجمعية المغربية للبحث و التبادل الثقافي فرع الدشي  توثيق ذاكرة مدينة الدشيرة عبر تسجيل وتصوير أغنية   إنتا ج فيديو كليب الدشيرة

  مجلة ورقية ثقافية أكادير
اصدار عدد خاص من مجلة "نبض المجتمع" حول السياسات 

  الثقافية بالجهة 
 12  لحسن باكريم

  مجلة ورقية ثقافية أكلو
إصدار عدد خاص من دورية أدليس الثقافية بملف: 

  مونوغرافيات قبائل سوس
 13  أحمد الخنبوبي 



  الكتاب والنشر أنزا
االحتالل  إصدار كتاب بعنوان: سانتاكروز (أكادير) وأحوازها إبان

  البرتغالي
 14  الجمعية المغربية للتوجيه والبحث العلمي

 15  أسدور سمية وأسدور خولة  كاتالوج فني : أعمال تشكيلية حول الثقافة في سوس  كاتالوج سيدي بوموسى

  مركز ارسموكن للبحث والتوثيق  خلق مركز للتراث بمنطقة إرسموكن  تأهيل فضاء ثقافي رسموكةأربعاء 
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 17  ثجمعية جيل المستقبل للثقافة و الرياضة و إحياء الترا  تـأهيل فضاء للنهوض بالرأسمال الالمادي   تأهيل فضاء ثقافي فم زكيد

  تجهيز مكتبة قرائية ورقية ورقمية  تجهيز فضاء للقراءة تافراوتان
الرياضة وجمعية النعمة للماء الصالح للشرب والتنمية والثقافة 

  واألعمال اإلجتماعية
18 

 19  جمعية أكرضان للتنمية اإلجتماعية  تجهيز فضاء امزالن للقراءة والتنشيط الثقافي  تجهيز فضاء للقراءة أربعاء الساحل

 20  الحبيب دوش  تطوير متحف الدويرية  تجهيز متحف اوالد داحو

 21  جمعية تكيضا للتعاون والتنمية  تجهيز قاعة متعددة االختصاصات  تأهيل فضاء ثقافي المعدر الكبير

 22  جمعية الحرش الكبرى للتنمية و الثقافة و التعاون  تجهيز مكتبة وتزويدها بالكتب والمراجع   تجهيز فضاء للقراءة بلفاع

 23  جمعية كنوز للتنشيط الثقافي والسياحي  تآهيل مركز للتكوين والتواصل  فضاء ثقافيتأهيل  آنزي

 24  جمعية شباب العين للتنمية  ةتهيئة و تجهير فضاء ثقافي للمطالعة و القراءة العمومي  تجهيز فضاء للقراءة الركادة

سيدي أحمد أو موسى 
 -تازروالت -

  السوسيو ثقافي بدوار إمجكاكن تجهيز الفضاء    تأهيل فضاء ثقافي
لى عجمعية إمجكاكن للتنمية والتعاون والفالحة والمحافظة 

  البيئة
25 

 26  جمعية السهب للتنمية المستدامة  تجهيز فضاء ثقافي مفتوح للقراءة بالمركب السوسيوثقافي  تأهيل فضاء ثقافي واد الصفا

 27  ماعيةجمعية شباب الرجيلة للتنمية الثقافية واألعمال اإلجت  ثقافي تأهيل مركب سوسيو  تأهيل فضاء ثقافي أيت عميرة

 28  جمعـية تكيـوت للتنمية االجتماعية  تجهيز قاعة متعددة الوسائط  تأهيل فضاء ثقافي ماسة



 تيزنيت

  الطفولة والشباب

  جمعية بدائل للطفولة والشباب  مهرجان تيزنيت للحلقة
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 30  جمعية أزورز للتنمية  األسبوع الثقافي لشباب إسيل الدورة الثانية نسندالنتيدسي 

 31  تمونت ارسموكن للتنمية  6ملتقى أمالل للشباب المبدع الدورة  أربعاء رسموكة

 تيزنيت
ته المهرجان الوطني للمواهب الشابة تيز طالنت شوو في نسخ

  السادسة
 32  جمعية شباب و مواهب تيزنيت

 33  جمعية تاركا للمواهب الفنية و األدبية أورير  مهرجان تاركا الوطني ألغنية الطفل أورير أورير

 34  جمعية أرض االطفال  المخيم اللغوي لألطفال اكادير ادوتنان

 35  جمعية رواد التربية والتخييم  -لنسخة الثانية ا -مهرجان تيفاوين للطفل القروي  طاطا

 36  الكشفية الحسنية المغربية فرع اشتوكة ايت باها  مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة باشتوكة ايت باها بيوكرى

 37  جمعية واحة طاطا للطفل والمرأة القروية  المهرجان اإلقليمي األول لتراث الطفل طاطا

 اكادير
سوس  البرنامج التربوي لتنشيط األطفال بالعالم القروي بجهة

  ماسة
 38  محترف الوجه الجديد للتنشيط الثقافي

  مهرجان تمڭونسا للطفل إڭدي
و  جمعية تمڭونسا للتضامن اإلجتماعي و التنمية الفالحية

  المحافظة على البيئة
39 

 تيزنيت

الملتقيات األدبية 
  والندوات

  جمعية انامور الثقافية  المقهى الثقافي االدبي اگورا
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 41  جمعية أمودو  5المقهى الثقافي الدورة  تيزنيت

 42  جمعية حي ولي العهد للتنمية والتعاون بإنزكان  صالون أمجاد األدبي انزكان

 43  تماعيةجمعية أورير للثقافة والرياضة والبيئة واالعمال االج  الملتقى الوطني السادس عشر للشعر االمازيغي اورير

 44  أكادير-منظمة تاماينوت   ربيع األدب األمازيغي ملتقى أكادير

 أكادير
ول محور: حاللقاء الوطني العاشر لألدباء والكاتبات باألمازيغية 

  "السرد األمازيغي"
 45  تيرا رابطة الكتاب باألمازيغية

 46  مركز أكلو للبحث والتوثيق  لقاءات علمية وأدبية أكلو

 47  جمعية شباب أيت صواب للثقافة والرياضة والبيئة   الثقافية واللغويةندوة فكرية في الحقوق  تنالت



 ايموالس
ية يوم دراسي وثقافي حول دور الرأسمال الالمادي في التنم

  المستدامة
 48  جمعية أوليم للتنمية المستدامة

 طاطا
ز أنماط الندوة الوطنية الثالثة :التراث المحلي ودوره في ابرا

  الصحراويالعيش بالمغرب 
 49  جمعية ملتقى الشباب للتنمية

الجماعة الحضرية اليت 
 باها

ديدة جيومين دراسين حول الثرات الثقافي بايت باها: مقاربات 
  لتسويق المجال و تطويره

 50  جمعية تيليلي ن ادرار الثقافية و اإلجتماعية

 أكادير

  الموسيقى

  مبادرات بال حدود  مهرجان الموسيقى اإلفريقية
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 52  جمعية ماسين للثقافة والفن أكادير  ملتقى الفن واإلبداع أكادير

 53  جمعية احواش تيفاوين تاكموت  مهرجان تاگموت لفن احواش تاگموت

 54  جمعية ايوز للتنشيط والمسرح والفن  07مهرجان اثران نثمزيغث الدورة  اكادير

 55  جمعية اكابارن للفن  للموسيقى مهرجان أزاوان الدشيرة الجهادية

 56  جمعية إجارفن للفنون الشعبية  ملتقى فنون أحواش الدورة السادسة أكادير 

 57  جمعية الرباب  ملتقى الرباب الدورة الرابعة الدشيرة

 58  جمعية افاق بنسركاو للتنمية و التعاون  مهرجان موسيقى الشارع  أكادير

 59  جمعية شباب المبادرة للعمل الثقافي   السابعة لمهرجان األغنية األمازيغيةالدورة  أكادير

 60 محترف إنجاز للفنون والتنمية "سفر" أيت ملول

 61  الفنانة سامية أحمد  حفل غنائي "جوار" أكادير

 62  جمعية النورس  مهرجان النجم الواعد للغناء أكادير 

 تيزنيت

  الكتاب و القراءة

  جمعية واز للتنمية والثقافة  4قافلة تيفاوين للقراءة في نسختها 

القراءة 
  04والكتاب 
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 64  جمعية كريزيم للتنمية  االولمبياد القروي للقراءة جماعة اربعاء الساحل

 65  جمعية الشعلة للتربية والثقافة فرع تيزنيت  ملتقى تيزنيت للكتاب والقراءة تيزنيت

 66  بلفاع-جمعية شباب   مجتمع قارئنحو بناء  بلفاع



 أكادير
  التصوير الفوتوغرافي

التصوير   يونس العلوي  معرض فوتوغرافي متنقل بربوع جهة سوس ماسة
الفوتوغرافي 

02  
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 68  الجمعية المغربية لهواة التصوير الفوتوغرافي  جلسات فوتوغرافية أكادير

 جماعة أكادير

  الفنون التشكيلية

الجداريات الرابعة لمهرجان أكادير الدولي لفنون األداء "الدورة 
  ذاكرة المسرح"

  جمعية دروب الفن 
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 70  جمعية أكادير للفنون التشكيلية  ربيع المغرب التشكيلي الثامن عشر  أكادير

 71  االبداع للثقافة والفن والتنشيط السياحيصناع   تشكيليةالنسخة الخامسة لملتقى ربيع ايسوتار الدولي للفنون ال طاطا

 72  اتحاد الفنانين التشكيليين المغاربة   لثاني ا-مهرجان ألوان سوس الدولي  أكادير

 73  الجمعية المحمدية للفن التشكيلي تارودانت  دورة كالوديو برافو كاموس 2لدورة ا-ملتقى اإللهام  تارودانت

 الدراركة

  المسرح

  جمعية الرسالة للتربية و الثقافة  مسكينة للتكوين المسرحيملتقى 
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74 
جماعة الدشيرة 

 الجهادية
 75  ديةجمعية أيوز للثقافة و الفن و التنمية بالدشيرة الجها  ) 5المهرحان الدولي لمسرح الطفل ( الدورة 

 76  للتنميةجمعية نجوم سوس   مهرجان مسرح الطفل ، الدورة الثانية أكادير

 77  جمعية محترف آفاق الجنوب للفنون الدرامية  جولة مسرحية لصالح المغاربة المقيمين في الخارج أكادير

 78  جمعية أباراز لإلبداع الفني  جولة مسرحية لصالح المغاربة المقيمين في الخارج أكادير

 79  جمعية دراميديا  مختبر تندرا أكادير

 80  منتدى أنفاس للثقافة والفن  -لدورة السادسة ا -مهرجان هوارة الدولي للمسرح  أوالد تايمة

 81  إغبوال للثقافة والتنمية  الملتقى التكويني الثالث حول"فنون المسرح االمازيغي" اكادير

 82  جمعية ومضات للمسرح بأكادير  جولة مسرحية بجهة سوس ماسة أكادير

 83  جمعية بصمات الفن  المسرحيالتأطير والتكوين  أكادير

 84  جمعية أسمارن لإلبداع المسرحي  إنتاج وعرض مسرحية "أنتيغون" الدراركة



 85  جمعية أفاييك للمسرح  جائزة أكادير للمسرح اإلحترافي أكادير

 86  محترف أصدقاء الخشبة  3لدورة ا-مهرجان أكادير لفنون اإلستعراض أكادير

 87  محترف سوس للسينما والمسرح بأيت ملول   لدورة األولى ا-المهرجان الوطني لمسرح العرائس أيت ملول

 88  محترف أصدقاء أيادي الخفة  مهرجان أكادير الدولي أللعاب الخفة أكادير

 89 محترف أكادير الكبير للفنون AGA CAFE SHOW الدشيرة

 أيت وابلي

  السينما

  جمعية روح الشباب للثقافة والرياضة والبيئة  3وابلي للفيلم القصير الدورة  ملتقى أيت
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 91  جمعية األمل  للتنمية بتزنيت  برنامج تنشيط سينمائي لتزنيت تيزنيت

 بيوكرى
دورة مهرجان بيوكرى الوطني لسينما الشباب للفيلم القصير ال

  الخامسة
 92  والتربويمحترف سوس للتنشيط الثقافي 

 93  جمعية إيسوراف للفن السابع ـ أكادير  ملتقى إيسوراف الثامن في التكوين السينمائي أكادير

 94  قدماء تالمذة الثانوية التاهيلية الخليج بانزا  مهرجان سوس للفيلم التربوي التعليمي القصير اكادير

 95  ثقافيوالمسرح والسينما والتنشيط الجمعية تزلفين للموسيقى   القافلة السينمائية بنسركاو

 96  المنتدى المغربي للتنمية والثقافة وحوار الحضارات  المهرجان الدولي لسينما التحريك وألعاب الفيديو اكادير

 97  افراوتت -جمعية أناروز للتنمية والتواصل الثقافي  الثالثة مهرجان تافسوت للسينما األمازيغية المغاربية في نسخته تافراوت

 تركانتوشكا 

  مهرجانات مختلفة

  جمعية شباب امديون للتنمية  مهرجان تركانتوشكا لفن اجماك
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 99  جمعية الشرف للتنمية والتعاون دوار امشرك   مهرجان امشرك للتراث تمالوكت

 100  جمعية اتحاد جمعيات ايت ميلك  مهرجان ايويز نلمكار أيت ميلك

 101  جمعية الكدرة و الهرمة للمحافظة على التراث المحلي  ملتقى المعروف نتركمين  الحصن فم

 102  جمعية تيفاوين ن سوس للموسيقى والتراث  2مهرجان الجرف لألغنية العصرية الدورة  انزكان

 103  للتنمية و الثقافةجمعية الشيخ ماء العينين   ملتقى تزنيت الدولي السابع للثقافات اإلفريقية تيزنيت

 104  جمعية واحة تكموت للتنمية السياحية  مهرجان احياء تراث اسمكان و الرمى تكموت

 105  جمعية امزالن للتنمية و الثقافة  ملتقى المهاجر ألموكار ن إمودا أربعاء الساحل

 106  جمعية تنمليل للتنمية و التعاون  األمسية الثقافية الترفيهية ايموالس

 107  جمعية مدار لإلبداع  أمسيات مدار لإلبداع أكادير 

 108  جمعية أصدقاء أيت باها  AFA DARTالمهرجان الثقافي  ايت باها

 109  جمعية شباب أدوز للتنمية و التعاون  ملتقى تغازوت للسياحة الجبلية و الثقافة تغازوت

 110  إمزالن للتنمية البشرية و الثقافة و الرياضة جمعية   مهرجان إمزالن الدورة الثالثة إيغرم



 111  جمعية المجد للتنمية   مهرجان أوالد ابراهيم و التراث زاوية سيدي الطاهر

 112  جمعية الخيمة الحسانية لالشعاع  و التواصل   ملتقى اوالد بوعشرة  وادي الصفاء

 113  اتحاد الجمعيات الثقافية و الفنية و البيئية  الملتقى الثقافي والفني و البيئي األول بيوكرى

 114  مؤسسة الحاج بلعيد للتراث  ملتقى الحاج بلعيد لفن الروايس وجان

 115  جمعية الشعلة للتربية و الثقافة  الملتقى الجهوي للثقافات الالمادية  أكادير

 116  جمعية الزيتون للتنمية اإلجتماعية و الثقافية  الملتقى الثقافي الثاني ألموكار سيدي بوسحاب امسكرود

 117  جمعية صوت فتيات البادية للتنمية والتعاون  مهرجان اوالد ارحو للثقافة الالمادية سيدي بورجا

  الدورة الثامنة لمهرجان أقا نيت سيدي  تسينت
التنمية  جمعية أماريغ لألغراض الفالحية و الثقافة والرياضة و

  اإلجتماعية
118 

  مهرجان كناوة اسمكان الدورة الخامسة  القليعة
جمعية أسايس الخمايس للثقافة و الرياضة و األعمال 

  االجتماعية
119 

 120  الفيدرالية المغربية لفن إسمكان  قافلة طبول السالم أكادير

 121  جمعية ادرنان للثقافة والتراث  لدورة السادسةا -مهرجان ادرنان  أنزي 

 122  جمعية امزي للتنمية و التعاون االجتماعي  مهرجان أجكال الدورة الرابعة أربعاء أيت احمد

 123  جمعية تزرزيت للتنمية و التعاون  إحياء ذاكرة إحشاش أكادير

 124  جمعية الدويرة للتنمية  مهرجان الرمال الذهبية بالدويرة انشادن

 125  جمعية تمونت لهنا لكناوة المهارة   مهرجان المهارة المهارة 

 126  ية جمعية امستوتل للثقافة و الرياضة و االعمال االجتماع  اإلحتفال برأس السنة األمازيغية إيض يناير  تدسي نسندالن 

 127  جمعية تفاوين كناوة  مهرجان تراث اسمكان تازمورت

 128  جمعية شعاع المرأة   مهرجان المرأة المبدعة  الدشيرة الجهادية

 129  جمعية البسمة للتنمية و التعاون الدشيرة  1لدورة ا -مهرجان المرأة الدشيروية لإلبداع   الدشيرة الجهادية

 130  جمعية باب سوس العالمة للثقافة و البيئة   مهرجان باب سوس للموروث الثقافي و البيئي امسكروض

 131  جمعية أيور نسوس للثقافة  5الدورة  -سوس  مهرجان عيساوة أيت ملول

 132  جمعية إسك للثقافة والرياضة والتنمية االجتماعية  بعةالدورة الرا - 2019إسك  -الملتقى التنموي إلداوتنان  تيقي

 133  جمعبة اجماك سوس للتراث االمازيغي  ملتقى فنون اجماك الدورة الثالثة أيت باها

 134  جمعية الحرية بيوكرى  الضحكمهرجان  بيوكرى

 135  جمعية النهضة للثقافة والرياضة  -لموكار ن تاضساا-ملتقى الضحك  بلدية اولوز

 136  لمغربا -جمعية تيويزي للبيئة و االوراش الكبرى  ملتقى تاوشكينت نوسايس  ايغرم

 137  الرابطة الوطنية للفنون الشعبية  مهرجان الثراث الشعبي اكادير



 138  جمعية فدرالية الجمعيات التنموية بانزكان  مهرجان انزكان للثقافة والفنون الدورة الثانية انزكان

 139  جمعية المهرجان األفريقي للفنون الشعبية  الدورة الخامسة للمهرجان االفريقي للفنون الشعبية اكادير

  مهرجان كرنفال امعشار تيزنيت
ية و االجتماعية و الثقافية و الرياضجمعية اسمون لألعمال 

  المحافظة على التراث
140 

 141  نجمعية امي ن بياللن اخوالن للتنمية والثقافة والتعاو  الجامعة الصيفية االمازيغية في نسختها الثالثة هياللة

 142  جمعية امنارن للتنمية و المحافظة على البيئة  مهرجان واحة تكموت النسخة الثانية تكموت
قصبة سيدي عبد هللا 

 بن مبارك
 143  جمعية نساء توريرت للتنمية والتعاون  مهرجان توريرت للتراث الثقافي المادي والالمادي

 144  جمعية المحبة للتنمية و التعاون  مهرجان أسونفو إيفالحن وادي الصفاء

 145  جمعية هواة الطوابع البريدية ألكادير والجنوب  12لدورة ا-ي للطوابع البريدية والمسكوكات معرض أكادير الدول أكادير

 146  جمعية األمل للتنمية و التعاون  مهرجان إمسكين الدراركة

 147  جمعية مهرجان تافنكولت للتنمية والعمل االجتماعي  من المهرجان االقليمي ألركان بتافنكولت 3الدورة  تافنكولت

 جماعة ايت ملول
واأليام الثقافية  Souss Citizen Awardsجوائز 

  لمهرجان المواطنة الدورة الثانية
 148  جمعية المنار للثقافة والتنمية ايت ملول

 149  جمعية العكاية للتضامن والتنمية االجتماعية  مهرجان أنوار الواحة في نسخته األولى أقا

 150  الهري للتنمية والتضامنجمعية   اإلحتفال برأس السنة األمازيغية إيض يناير  تسكدلت

 151  جمعية أمالو للتنمية والتعاون  الملتقى الثقافي والفني اسافن

  ملتقى تراث واحة أقا أقا
رياضة جمعية حي الزرقطوني للتنمية االجتماعية والثقافة وال

  والتضامن
152 

 153  الخضراءالودادية الحسنية لمتطوعي المسيرة   المهرجان الوطني لإلبداع اكادير

 154  جمعية الصداقة للتنمية اإلجتماعية  الملتقى الثالث لواحات وادي الجنة جماعة أقصري

 155  لثقافيةالجمعية الفرنسية المغربية لدعم التنمية التربوية وا  التبادل الفني والثقافي أكادير

 156  جمعية تيفيال للتنمية  2منتدى تيفيال للعادات االمازيغية الدورة  الدشيرة الجهادية

 157  جمعية القلم للتربية و الثقافة و الفنون  مهرجان مواهب العالم القروي تيزنيت

 158 جمعية ملتقى إيزوران نوكادير "ليالي تماكيت" أكادير

 159  الخاصة أفاق أديس للتنمية و ذوي اإلحتياجات  المهرجان الوطني لواحات طاطا لألشخاص في وضعية إعاقة  أديس

 160  جمعية اإلبتسامة لرعاية األشخاص المعاقين ذهنيا  دتايمةمهرجان اإلبتسامة لرعاية األشخاص المعاقين ذهنيا بأوال أوالدتايمة

 


