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 اء ق إنثهحضر

 الجوعيات العاهلة في هجال التعلين األولي

 

 انذاذٍ ودعى لانشزاكح يٍ اجم إَعاش انرشغُم، انرشغٍذفاقُح إ فٍ إطار

ل وسارج انشغ تٍُ 2017 اتزَم 24 انًىقعح ترارَخ جهح سىس ياسحشغهٍُ بانى

انىكانح  ويجهس جهح سىس ياسح،  والَح جهح سىس ياسحواإلدياج انًهٍُ،

 ويٍ أجم ذًُُح وذعًُى انرعهُى األونٍ انىطُُح إلَعاش انرشغُم وانكفاءاخ؛

تانجهح، خاصح تانعانى انقزوٌ وانشثه حضزٌ؛ اَعقد اجرًاع انهجُح انجهىَح 

 عهً انساعح انراسعح وانُصف  2019 فثزاَز 27انرقُُح نهررثع تًقز انجهح ترارَخ 

نفائدج  يشارَعالطهة اقرزاح ل اعبخانجًعُاخ انرٍ قديد يهفاذها َرقاء صثاحا ال

. 2018 أكرىتز 11 انصادر ترارَخ انجًعُاخ انرٍ ذشرغم فٍ يجال انرعهُى األونٍ

 

تعد  جًعُح  يهف211 انىكانح انىطُُح إلَعاش انرشغُم وانكفاءاخ اسرقثهد

 وتشزاكح .  انًهفاخ تًكرة انضثظ انراتع نًقز جهح سىس ياسحإَداعإَرهاء عًهُح 

 ويجانس انعًاالخ واألقانُى  انجهىَح نهرزتُح وانركىٍَ نجهح سىس ياسحاألكادًَُحيع 

عهً ضىء َرائج انجًعُاخ  َرقاءانهجُح انجهىَح انرقُُح نهررثع تإهح قايد تانج

  . نهذا انغزضانًحدثحذقاء انرٍ قايد تها انهجاٌ اإلقهًُُح ٌعًهُاخ اإل
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وانرٍ ثى ذزذُثها  عٍ اخرُار انجًعُاخ انرانُح اإلَرقاءوقد اسفزخ عًهُح 

 : وعًانح كم إقهُى يسرىيعهً االسرحقاق ذزذُثا ذُاسنُا حسة 

قرار اللجنة  الجمعية  إنجاز المشروع مقر الجماعة  العمالة أو اإلقليم 

 الوحدة اقا منتقاة
 للتضامن و التنمٌة جمعٌة العكاٌة

 االجتماعٌة
جماعة آقا  طاطا 

تمونت لنساء تكا دٌرت  الوحدة اقا منتقاة جماعة آقا  طاطا 

 فرعٌة تزارت منتقاة
جمعٌة واحة اٌمن تازرت للتنمٌة و 

المحافظة على التراث 
ام الكردان  طاطا 

تزكً. م.م منتقاة تٌنماتٌن للتنمٌة الفالحٌة   تزغت  طاطا 

اكادٌر الجدٌد. م.م منتقاة اسا اكمٌر   تا كموت  طاطا 

اكرض.م منتقاة  
جمعٌة تامونت للثقافة و الرٌاضة و 

التنمٌة 
جماعة تمنارت  طاطا 

اشت. م منتقاة جمعٌة اباء و اولٌاء التالمٌذ   فم الحصن  طاطا 

تمدولت. م منتقاة تٌتما تٌن للتنمٌة و التعاون اٌت رحال  
قصبة سٌدي عبدهللا بن 

مبارك 
طاطا 

فم زكٌد. م منتقاة النبراس للثقافة و التربٌة و الفن   فم زكٌد  طاطا 

الزاوٌة. م.م منتقاة  
جمعٌة الزاوٌة للثقافة و المحافظة على 

التراث و البٌئة 
تٌسٌنت  طاطا 

المركزٌة. م منتقاة جمعٌة الوفاء النسوٌة   اٌت وابلً  طاطا 

امً اكادٌر.م منتقاة جمعٌة مربً و مربٌة التعلٌم االولً   فم الخصن  طاطا 

امٌتك.م منتقاة  
جمعٌة المرأة القروٌة و االعمال 

االجتماعٌة 
تكزمٌرت  طاطا 

الوكوم.م الئحة اإلنتظار  
جمعٌة صوت المرأة المحمودٌة للتنمٌة 

و محاربة االمٌة 
الوكوم  طاطا 

اٌت هارون. م.م الئحة اإلنتظار جمعٌة امالو للتنمٌة و التعاون   تزغت  طاطا 

تٌزونٌن. م الئحة اإلنتظار جمعٌة تٌزونٌن للتنمٌة و التعاون   تٌزونٌن  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

الجمعٌة االقلٌمٌة لدعم و تسٌٌر االندٌة 

النسوٌة و مراكز التكوٌن المهنً 

النسوي 

طاطا  طاطا 

جمعٌة النخلة  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار فم الحصن  طاطا 

جمعٌة عائلتً للتنمٌة المستدامة  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار ادٌس طاطا  طاطا 

جمعٌة تافوكت النسوٌة للثقافة و التنمٌة  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار تٌسٌنت  طاطا 

جمعٌة ازغار للتنمٌة و التعاون  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار بن ٌعقوب  طاطا 
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 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة االمل للتنمٌة و الثقافة و التربٌة 

و الرٌاضة 
اقاٌغان  طاطا 

جمعٌة التضامن للتنمٌة  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار دوار القصابً  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة الهالل لألعمال االجتماعٌة و 

الثقافة و الرٌاضة 
تٌسٌنت  طاطا 

جمعٌة تزكً اٌرغن للتنمٌة و التعاون  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار اٌت وابلً  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة التواصل للتنمٌة و التربٌة و 

الثقافة و الرٌاضة 
تٌسٌنت  طاطا 

جمعٌة واحة انغرٌف للتنمٌة و التضامن  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار ام الكردان  طاطا 

جمعٌة اكضً للتنمٌة و التعاون  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار تزونٌن اٌت وابلً  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة السالم للتعاون و التنمٌة 

االجتماعٌة و الرٌاضة و الفن 
تٌسٌنت  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة امودو للسٌاحة و التنمٌة و 

التعاون 
تٌسٌنت  طاطا 

جمعٌة الفتح للتنمٌة و التعاون  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار اقاٌغان  طاطا 

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة الكوثر للتعلٌم االولً و النقل 

المدرسً 
طاطا  طاطا 

تارودانت  تٌوت جمعٌة النور للتعلٌم العتٌق المدرسة العمومٌة منتقاة

 المدرسة العمومٌة منتقاة
جمعٌة أباء و أمهات و أولٌاء تالمٌذ 

 وحدة اكادٌر الطلبة
 تارودانت سٌدي دحمان

 تارودانت تافنكولت االنبعاث المدرسة العمومٌة منتقاة

 تارودانت توغمرت جمعٌة تدروٌن المدرسة العمومٌة منتقاة

 تارودانت سٌدي بوموسى جمعٌة الوردة للتنمٌة و التعاون المدرسة العمومٌة منتقاة

م النجاح/جمعٌة قدماء تالمٌذ م المدرسة العمومٌة منتقاة  تارودانت اكودار المنابهة 

 المدرسة العمومٌة منتقاة
جمعٌة العهد الجدٌد للتنمٌة االجتماعٌة و 

 المحافظة على البٌئة
 تارودانت اسكاون

 المدرسة العمومٌة منتقاة
م /جمعٌة أباء وامهات وامهات واولٌاء م

 مدارس الزالقة
 تارودانت اداو كٌالل

 تارودانت المنٌزلة جمعٌة تالعٌنت المدرسة العمومٌة منتقاة

 المدرسة العمومٌة منتقاة
جمعٌة بوغانٌم للثقافة و الرٌاضة و 

 األعمال االجتماعٌة
 تارودانت اصادص

 تارودانت اداو مومن جمعٌة البدٌل للرٌاضة و الثقافة المدرسة العمومٌة منتقاة

 المدرسة العمومٌة منتقاة
جمعٌة افاق للمراة القروٌة للتنمٌة و 

 األعمال االجتماعٌة
 تارودانت اٌت اكاس

 تارودانت ازرار جمعٌة اومٌس النسوٌة للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة منتقاة
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 منتقاة
 مقر الجمعٌة

جمعٌة مستقبل تٌكولٌان للتنمٌة 

 االجتماعٌة و الرٌاضة
 تارودانت تافراوتن

 منتقاة
 مقر الجمعٌة

جمعٌة تالكجونت للتعلٌم األولً و النقل 

 المدرسً
 تارودانت تالكجونت

 تارودانت الخنافٌف جمعٌة الحسنٌة  للتنمٌة و الثقافة مقر الجمعٌة منتقاة

 تارودانت اٌموالس جمعٌة اولٌم مقر الجمعٌة منتقاة

 منتقاة
 مقر الجمعٌة

جمعٌة تٌفاوٌن للتنمٌة و الشؤون 

 االجتماعٌة
 تارودانت الدٌر

 تارودانت تنزرت جمعٌة تٌفاوٌن للتنمٌة مقر الجمعٌة منتقاة

 منتقاة
 مقر الجمعٌة

جمعٌة أمل اٌت موسى للرٌاضة و 

 الثقافة و الفن و األعمال االجتماعٌة
 تارودانت سٌدي بورجا

 تارودانت تدسً نسندالن جمعٌة ازورز للتنمٌة مقر الجمعٌة منتقاة

 منتقاة
 مقر الجمعٌة

جمعٌة الوفاق للثقافة و الرٌاضة و 

 األعمال االجتماعٌة
 تارودانت افرٌجة

 تارودانت اداو كماض جمعٌة امانً مقر الجمعٌة منتقاة

 تارودانت اساكً جمعٌة أوساي للتعاون و التنمٌة مقر الجمعٌة منتقاة

 تارودانت ادوكماض جمعٌة تكمً للتنمٌة المحلٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت احمر لكاللشة جمعٌة األخوة للتنمٌة و البٌئة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت المهارة جمعٌة أدوال للتنمٌة و الرٌاضة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت احمر لكاللشة جمعٌة الوردٌة للتنمٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة النور النسوٌة لألعمال 

 االجتماعٌة
 تارودانت المهارة

 تارودانت المهادي جمعٌة الهالل مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة األمل للشؤون االجتماعٌة و 

 الثقافٌة
 تارودانت سٌدي احساٌن

 تارودانت سٌد الطاهر جمعٌة الجٌل الجدٌد مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت المهادي جمعٌة الصفاء مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت اكودار جمعٌة اٌكودار للماء الصالح للشرب مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

جمعٌة شباب الدٌر للرٌاضة و الثقافة و 

المحافظة على البٌئة و التنمٌة 

 االجتماعٌة

 تارودانت اكلً

 تارودانت سٌدي وعزٌز جمعٌة التقدم لألعمال االجتماعٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة البدٌع للرٌاضة و الثقافة و الفن و 

 التنمٌة االجتماعٌة و البٌئة
 تارودانت سٌدي بورجا

جمعٌة المنار للثقافة و الرٌاضة و  مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار  تارودانت افرٌجة
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 األعمال االجتماعٌة تعاونٌة  أمل النجاح

 تارودانت تٌزي نتاست جمعٌة تنزاض للتنمٌة المحلٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة توٌزي للتنمٌة و األعمال 

 االجتماعٌة و الرٌاضة
 تارودانت تازمورت

 تارودانت اساٌس جمعٌة أكلكال النسوٌة للزرابً مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت احمر لكاللشة جمعٌة أجٌال للتنمٌة و الثقافة و الرٌاضة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت افرٌجة جمعٌة الدشٌرة للتنمٌة القروٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت المهادي جمعٌة الفتح لألعمال االجتماعٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت تالكجونت جمعٌة تمونت ناٌت ٌوسف امحند للتنمٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

جمعٌة النماء لتنمٌة المرأة القروٌة و 

المحافظة على شجرة أركان دوار أٌت 

 امبارك

 تارودانت اداو مومن

 تارودانت الكفٌفات جمعٌة الناس للوحدة و التنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت الكدٌة البٌضاء جمعٌة جٌل المستقبل مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة التواصل للثقافة و الرٌاضة و 

 األعمال االجتماعٌة
 تارودانت المهادي

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة الصبر للتنمٌة و المصالح 

 االجتماعٌة
 تارودانت المهادي

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة الخٌر للتنمٌة و األعمال 

 االجتماعٌة
 تارودانت افرٌجة

 تارودانت الفٌض جمعٌة تورٌرت للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة األنصار للثقافة و الرٌاضة و 

 المصالح االجتماعٌة
 تارودانت أٌت أٌكاس

 تارودانت افرٌجة جمعٌة االنطالقة للتنمٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت اكلً جمعٌة شمس مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

فدرالٌة جمعٌات أهل الرمل للتنمٌة و 

التعاون و التكوٌن و المحافظة على 

 البٌئة

 تارودانت الرمل

 تارودانت اسن جمعٌة الجرٌف للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة النور للتنمٌة الثقافٌة و 

 االجتماعٌة و الرٌاضٌة بدوار السمومات
 تارودانت الكدٌة البٌضاء

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

النسوٌة البوموسٌة للتنمٌة االجتماعٌة و 

الحرفٌة و التربوٌة و الثقافٌة و 

 الرٌاضٌة و الطفل

 تارودانت سٌدي بوموسى

 تارودانت توبقال جمعٌة مزكمات للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت افرٌجة جمعٌة التواصل للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
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 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة تودى الخٌر للتنمٌة و التضامن 

 االجتماعً
 تارودانت بٌكودٌن

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة مكنون للتنمٌة و المصالح 

 االجتماعٌة
 تارودانت توغمرت

 تارودانت أوالد تاٌمة جمعٌة المودة لألسرة و الطفولة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة تمكوت نواعرابن لإلصالح و 

 التنمٌة
 تارودانت اولوز

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة النهضة للثقافة و الرٌاضة و 

 التنمٌة و التعاون
 تارودانت اولوز

 تارودانت الكردان الهٌئة الوطنٌة للتربٌة و التعلٌم األولً مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت الكردان ودادٌة حً بن خًٌ للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

الجمعٌة الفضٌة للماء و األعمـــال 

االجتماعٌــــة و الثقافـــــــة و الرٌاضة 

 الزٌدانٌة

 تارودانت تارودانت

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة تدلً للتنمٌة و التعاون و الثقافة و 

 الرٌاضة
 تارودانت اولوز

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة مستقبل بوخرٌص للتنمٌة 

 االجتماعٌة و التربٌة و الثقافة
 تارودانت أوالد تاٌمة

 تارودانت أوالد تاٌمة جمعٌة المنار للتنمٌة و التعاون مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة تكدٌرت نموسى للتنمٌة و الثقافة 

 و الرٌاضة و البٌئة
 تارودانت اولوز

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة السبٌل لألنشطة الثقافٌة و 

 الرٌاضٌة و االجتماعٌة
 تارودانت الكردان

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة األباء و أمهات و أولٌاء تالمٌذ 

 مدرسة اللوز
 تارودانت اولوز

 مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار
جمعٌة افولكً للتنمٌة االقتصادٌة و 

 االجتماعٌة
 تارودانت تالٌوٌن

 تارودانت اغرم جمعٌة األنامل الذهبٌة للتربٌة و التعلٌم مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 تارودانت تارودانت جمعٌة الشباب للثقافة و التنمٌة مقر الجمعٌة الئحة اإلنتظار

 أكادير الدراركة توٌزي االجتماعٌة لتكدٌرت نعبدو فضاء بمقر آخر منتقاة

 أكادير الدراركة اٌت ماتن للتنمٌة االجتماعٌة فضاء بمقر آخر منتقاة

 أكادير تغازوت توادا للتنمٌة والتعاون تغازوت فضاء بمقر آخر منتقاة

 منتقاة
مدرسة سٌدي سعٌد 

 أوحماد

أفرا للسٌاحة التضامنٌة واألعمال 

 تغازوت- االجتماعٌة 
 أكادير تغازوت

 فضاء بمقر آخر منتقاة
 دوار –تامونت للتنمٌة االجتماعٌة 

 تٌورار
 أكادير أمسكرود

 أكادير إمسوان عٌن أخسمو للتنمٌة والتعاون فضاء بمقر آخر منتقاة



 8 من 7 صفحة

 

 أكادير أمسكرود  تماعٌت أوفال–اقرأ للتنمٌة والبٌئة  فضاء بمقر آخر منتقاة

 أكادير إضمٌن المدرسة العلمٌة العتٌقة أٌت احساٌن فضاء بمقر آخر منتقاة

 فضاء بمقر آخر منتقاة
 دوار –تٌفاوٌن لألعمال االجتماعٌة 

 تٌكمً نبوبكر
 أكادير الدراركة

أزٌار  أوكانت للتنمٌة والتعاون فضاء بمقر آخر منتقاة  أكادير

 فضاء بمقر آخر منتقاة
نور للطفولة واألشخاص فً وضعٌة 

 إعاقة
 أكادير أورٌر

 فضاء بمقر آخر منتقاة
الصداقة للماء الشروب واألعمال 

 االجتماعٌة والتنموٌة
 أكادير أقصري

 فضاء بمقر آخر منتقاة
دوار - أٌت أومالك لدعم المرأة والطفل

 أنسٌس
تٌقً   أكادير

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
إسك للثقافة والرٌاضة والتنمٌة 

 االجتماعٌة
 أكادير تٌقً

 أكادير أمسكرود المبادرة للتنمٌة والمواطنة ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار

 أكادير الدراركة روابط األسرة ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار

 أكادير الدراركة تماعٌت للتنمٌة ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة إقاللن للتنمٌة   اربعاء رسموكة

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة تمونت إرسموكن للتنمٌة  اربعاء رسموكة 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة سٌدي موسى للتنمٌة والتعاون  الركادة 

 تيزنيت

جمعٌة أضاض  للتنمٌة  واالعمال  ٌحدد الحقا منتقاة
االجتماعٌة 

تافراوت 
 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة التواصل  الركادة 

 تيزنيت

جمعٌة شباب الخٌر أنامر إغشان بأٌت  ٌحدد الحقا منتقاة
وافقا 

اٌت وافقا 
 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة تمازٌرت الكرٌمة  اربعاء الساحل 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة النور والهدى للتنمٌة  تٌزنٌت 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة تٌفاوٌن ندعٌسى للتنمٌة والتعاون  اثنٌن أكلو 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة ادرار للتنمٌة والثقافة والرٌاضة  الركادة 

 تيزنيت

جمعٌة سنطٌل للتنمٌة واالعمال  ٌحدد الحقا منتقاة
االجتماعٌة 

الركادة 
 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة أداي  تافراوت 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
جمعٌة تامونت للنقل المدرسً  اٌت وافقا 

 تيزنيت

جمعٌة الصداقة للتنمٌة والتعاون  ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
والمحافظة على البٌئة 

الركادة 
 تيزنيت

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
جمعٌة دوتركا للتعاون والتنمٌة  تٌزنٌت 

 تيزنيت

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
جمعٌة التقدم للتنمٌة والتقدم  اربعاء الساحل 

 تيزنيت

جمعٌة شروق للتربٌة والتنمٌة  ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
االجتماعٌة 

تٌزنٌت 
 تيزنيت



 8 من 8 صفحة

 

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
جمعٌة إزربً للتنمٌة المستدامة  تارسواط 

 تيزنيت

جمعٌة أباء وأمهات وأولٌاء تالمٌذ م م  ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
أزربً – سٌدي عٌسى 

تارسواط 
 تيزنيت

 ٌحدد الحقا منتقاة
 إنزكان ايت ملول اٌت ملول جمعٌة أباء مدرسة الٌرموك

جمعٌة أمهات وأباء  و أولٌاء تلمٌذات  ٌحدد الحقا منتقاة
 وتالمٌذ مدرسة السالم

 إنزكان ايت ملول الدشٌرة الجهادٌة

 إنزكان ايت ملول أوالد دحو جمعٌة السالم للتنمٌة والثقافة والرٌاضة ٌحدد الحقا منتقاة

 إنزكان ايت ملول التمسٌة جمعٌة الخطوة األولى ٌحدد الحقا منتقاة

 إنزكان ايت ملول القلٌعة جمعٌة خطوات الشباب ٌحدد الحقا منتقاة

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة أساٌس الخماٌس للثقافة والرٌاضة 

 واالعمال االجتماعٌة
 إنزكان ايت ملول القلٌعة

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة مركز الهداٌة للدعم التربوي 

 والتكوٌن المستمر
 إنزكان ايت ملول اٌت ملول

 إنزكان ايت ملول أٌت ملول جمعٌة األفق لتنمٌة الكفاءات ٌحدد الحقا منتقاة

 ٌحدد الحقا منتقاة
جمعٌة براعم السالم للثقافة والتنمٌة 

 االجتماعٌة
 إنزكان ايت ملول انزكان

 إنزكان ايت ملول اٌت ملول جمعٌة بساتٌن الخٌر للتنمٌة والتعاون ٌحدد الحقا منتقاة

 إنزكان ايت ملول التمسٌة جمعٌة جٌل المستقبل للتربٌة والتعلٌم ٌحدد الحقا منتقاة

 ٌحدد الحقا منتقاة
 بلفاع السالم

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 أٌت اعمٌرة  للتنمٌةاألمان

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 أوكنز باء وأمهات م م أكنزآ

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 سٌدي وساي آباء وأمهات وأولٌاء التالمٌذ

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 أٌت وادرٌم توٌزي

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 انشادن أغروض

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 أٌت مٌلك أدوال

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
  بوسحابسٌدي جمعٌة أمل المرأة والطفل

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 سٌدي بٌبً جمعٌة الوحدة لتنمٌة دوار بن جرار

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 ماسة تسنولت للتنمٌة

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 تنالت أوسات للتنمٌة والثقافة

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 الصفاء الصفاء للتربٌة

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا منتقاة
 سٌدي وساي ثالث انكارف للتنمٌة

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
 اٌت باها طارق بن زٌاد

 اشتوكة ايت باها

 ٌحدد الحقا الئحة اإلنتظار
 بٌوكرى النجاح للتنمٌة والثقافة

 اشتوكة ايت باها
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