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 اء ق إنثمحضر

 الجمعيات العاملة في مجال التعليم األولي

 

 انراذً ودعم لانشساكح من اخم إنعاش انرشغٍم، انرشغًذفاقٍح إ فً إطاز

وشازج  تٍن 2017 اتسٌم 24 انمىقعح ترازٌخ خهح ظىض ماظحشغهٍن بانم

 مدهط خهح ظىض ماظح،  والٌح خهح ظىض ماظحل واإلدماج انمهنً،انشغ

 ومن أخم ذنمٍح و ذعمٍم انرعهٍم انىكانح انىطنٍح إلنعاش انرشغٍم وانكفاءاخ؛و

األونً تاندهح، خاصح تانعانم انقسوي و انشثه حضسي؛ انعقد اخرماع انهدنح 

مدهط , اندهىٌح انرقنٍح نهررثع انمركىنح من ممثهً والٌح خهح ظىض ماظح

انىكانح اندهىٌح إلنعاش انرشغٍم وانكفاءاخ , انمسكص اندهىي نإلظرثماز, اندهح

 إلنرقاء 2018 فثساٌس 20تمقس اندهح ترازٌخ , و انمدٌسٌح اندهىٌح نهرشغٍم

نفائدج اندمعٍاخ انرً  مشازٌعالطهة اقرساذ ل اعبخاندمعٍاخ انرً قدمد مهفاذها 

 عهى انثىاتح 2017نثس  نى10 انصادز ترازٌخ  ذشرغم فً مدال انرعهٍم األونً

 .اإلنكرسونٍح نهدهح

 خمعٍح  مهف215 انىكانح انىطنٍح إلنعاش انرشغٍم وانكفاءاخ كما اظرقثهد

  ؛2017نثس  نى24  و10فً انفرسج ما تٍن 

 و األكادٌمٍح اندهىٌح نهرستٍح وانركىٌن ندهح ظىض ماظح  و تشساكح مع

 اندمعٍاخ نرقاءانهدنح اندهىٌح انرقنٍح نهررثع، تإهح قامد انمدانط اإلقهٍمٍح تانح

 وفقا نهمعاٌٍس انمرفق عهٍها، وانرً ذنص عهى ذاخ األونىٌحاألماكن انعامهح فً 

إنرقاء اندمعٍاخ انعامهح تأماكن ذىاخد انحدساخ انشاغسج و انصانحح تانمدازض انعمىمٍح 

 . انمقرسحح

 : عن اخرٍاز اندمعٍاخ انرانٍحاإلنرقاء       وقد اظفسخ عمهٍح 
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الجمعية  الجماعة  المدرسة العمومية العمالة أو اإلقليم 

انسولة  جمعية إمغاتز للتنمية المستدامة و التضامن  أتليت  طاطا 

جمعية نسا ء تاوريرت للتنمية والتعاون  تاوريرت 
قصبة سيدي عبد هللا بن 

امبارك 
طاطا 

م ابي عنان المريني /م جمعية الكوثر للتعليم األولي والنقل المدرسي  ايسافن  طاطا 

جمعية تاوسا للتنمية االجتماعية والثقافية 

والرياضية  
اميتك  تيكزمرت  طاطا 

فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء تالالميد 

المؤسسات التعليمية بإقليم طاطا 
العين  اكينان  طاطا 

جمعية تنضافت للتنمية والثقافة والرياضية 

 واألعمال االجتماعية 
تدوارت  . م المستقبل  ف.م بلفاع  شتوكة أيت باها 

جمعية أمهات وأباء وأولياء ثالميد مجموعة 

 مدارس رباط ماسة
م  رباط ماسة .م سيدي وساي  شتوكة أيت باها 

م م سيدي علي أوزال  جمعية األمل للتنمية والتعاون  واد الصفا  شتوكة أيت باها 

م م عبد العزيز الماسي  جمعية أياون ماست ماسة  شتوكة أيت باها 

مركزية اإلزدهار  جمعية  األمل لألطفال في وضعية إعاقة دهنية أيت عميرة  شتوكة أيت باها 

جمعية المهدي بن تومرت للثقافة والرياضة 

بارزان 

م المهدي بن تومرت .م

أرازان 
ارزان  تارودانت 

م المهدي بن تومرت  .م جمعية نساء مكنونة للنهوض بالمرأة القروية اركانة  تارودانت 

م األدارسة .م جمعية تنمليل للتنمية و التعاون ايموالس  تارودانت 

جمعية اكمير للتنمية والتعاون وحماية البيئة   م البحتري .م توبقال  تارودانت 

جمعية النصر للثقافة والرياضة وألعمال 

 االجتماعية 
القبالني - م البحراني .م الخنانيف  تارودانت 

المدرسة الجماعاتية لرسموكة  جمعية اشخنتن للتنمية والتعاون أربعاء رسموكة  تزنيت 

 جمعية تامونت للتنمية والتعاون الدوكادير إلغ
م االدارسة مركزية .م

الدوكادير 
أيت وافقا  تزنيت 

 م المختار السوسي/جمعية أمهات وآباءوأولياء م
م المختار السوسي فرعية .م

اكرض افقير 
أيت وافقا  تزنيت 

 م لالأسماء/جمعية آباء وأولياء تالميد م
م لالاسماء فرعية توريرت .م

افغالل 
تيغمي  تزنيت 

م البيروني  .م جمعية إغالن للتنمية والثقافة و الرياضة  أيت ايسافن  تزنيت 

 جمعية النجاح للمرأة ؤالطفل للتنمية والبيئة
-م سيدي ابراهيم او علي.م

أسيتف إييـك 
اضمين  اكادير إداوتنان  

ازراراك -م العباسيين.م جمعية نايت ماتن للتنمية االجتماعية الدراركة  اكادير إداوتنان  

جمعية الدعم المدرسي  أمسكــرود - م الهضاب.م امسكروض  اكادير إداوتنان  
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تمراغت - م االمواج.م جمعية تمراغت للتنمية االجتماعية أورير  اكادير إداوتنان  

جمعية آباء أمهات وأولياء تالميد مجموعة 

ت اكادير  ومدارس اإلمام البوصيري تغاز

سوق -فرعية تـكـرزامــت

السبت 
تاغزوت  اكادير إداوتنان  

الشيء   انزكان أيت ملول   الشيء   الشيء  

 


