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المؤسسات الدستورية
تشــكر اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي كل ممثلــي المؤسســات الدســتورية الذيــن شــاركوا فــي 

جلســات االســتماع وســاهموا فــي أشــغالها. 

______________________________________________________________________________________________________

رئيس الحكومة
المساهمة: المواطن في قلب التنمية من أجل مغرب ناشئ. رئيس الحكومة. أبريل 2019.

______________________________________________________________________________________________________

البرلمان
المساهمات: مساهمة مجلس النواب في النموذج الجديد للتنمية. مجلس النواب. شتنبر 2018. 
مساهمة مجلس المستشارين في النموذج الجديد للتنمية. مجلس المستشارين. شتنبر 2018.  

______________________________________________________________________________________________________

المجلس األعلى للسلطة القضائية
المساهمة: جلسة استماع. 27 غشت 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

مؤسسة الوسيط للمملكة المغربية
المساهمة: جلسة استماع، 13 فبراير 2020.

المساهمة: الحكامة اإلدارية، رافعة لمشروع النموذج التنموي. وسيط المملكة. 2020.
______________________________________________________________________________________________________

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
المساهمات: مساهمة في النموذج الجديد للتنمية. المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. يوليوز 2020.

مــن أجــل تنميــة تســتحضر أنــوار التاريــخ والحفــاظ علــى الذاكــرة. المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان. دجنبــر 
.2020

______________________________________________________________________________________________________

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
المساهمة: مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في النموذج الجديد للتنمية. مايو 2019.

______________________________________________________________________________________________________

مجلس الجالية المغربية بالخارج
المساهمة: جلسة استماع. 22 مايو 2020.

"المغرب، الكفاءات وعولمة الهجرة. تحوالت وإمكانيات العمل". مايو 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
المساهمة: جلسة استماع. 25 مارس 2020.

"مساهمة في التفكير حول نموذج التنمية: مدرسة العدالة االجتماعية". 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

مجلس المنافسة
المساهمة: جلسة استماع. 23 يناير 2020.

مداخلة رئيس مجلس المنافسة حول نموذج التنمية. 2020. 
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المتدخلون العموميون
ــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي كل ممثلــي المتدخليــن العمومييــن الذيــن شــاركوا فــي  تشــكر اللجن

جلســات االســتماع وســاهموا فــي أشــغالها. 

جلسات االستماع والمساهمات 

المندوبية السامة للتخطيط
المساهمة: جلسة استماع. 22 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

بنك المغرب
المساهمة: جلسة استماع. 23 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت
المساهمة: جلسة استماع. 25 مارس 2020.

______________________________________________________________________________________________________

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المساهمة: جلسة استماع. 31 مارس 2020.

______________________________________________________________________________________________________

رئاسة النيابة العامة
المساهمة: جلسة استماع. 6 غشت 2020.

"رؤية رئاسة النيابة العامة حول النموذج الجديد للتنمية". شتنبر 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المساهمة: "إنجازات وحدود منظومة التكوين المهني واقتراحات لتحسينه". مايو 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

وزارة الفالحة والصيد البحري
المساهمة: جلسة استماع. فاتح شتنبر 2020.

"إدارة المياه، اللوجستيك الزراعي، الفالحة العائلية، العائالت المستعملة للغابات". 
______________________________________________________________________________________________________

وزارة االقتصاد والمالية
المساهمة: جلسة استماع. 3 يونيو 2020.

______________________________________________________________________________________________________

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي
المساهمة: جلسة استماع. 27 غشت 2020.

______________________________________________________________________________________________________

وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
ــورة النمــوذج التنمــوي  المســاهمة: "مذكــرة متعلقــة بمقترحــات قطــاع الطاقــة والمعــادن للمســاهمة فــي بل

ــو 2020. ــد". ماي الجدي
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المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
المساهمة: جلسة استماع. 5 يونيو 2020.

______________________________________________________________________________________________________

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
المساهمة: جلسة استماع. 13 مارس 2020.

______________________________________________________________________________________________________

مديرية المؤسسات والمقاوالت العمومية
المساهمة: جلسة استماع. 8 مايو 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
المساهمة: جلسة استماع. 25 غشت 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة
المساهمة: "استراتيجية طاقية: نحو نمو أخضر ومدمج في المغرب". 2020.

______________________________________________________________________________________________________

وكالة التنمية الرقمية
المساهمة: جلسة استماع. 24 مارس 2020.

______________________________________________________________________________________________________

المكتب الوطني للسكك الحديدية
المساهمة: جلسة استماع. 25 غشت 2020.

"مقترح مجموعة صندوق اإليداع والتدبير لتطوير أدوات التنويع والتنمية اإلنتاجية". مايو 2020.
______________________________________________________________________________________________________

مازن
المساهمة: جلسة استماع. 25 غشت 2020.

"استراتيجية طاقية: نحو نمو أخضر ومدمج في المغرب". غشت 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب
المساهمة: جلسة استماع. 2 دجنبر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية
المساهمة: جلسة استماع. 7 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

جمعية جهات المغرب
المساهمة: جلسة استماع. 8 يناير 2020.

"البعد الترابي للنموذج الجديد للتنمية". فبراير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

األعضاء السابقون في لجنة مراجعة الدستور سنة 2011
المساهمة: جلسة استماع. فبراير 2020.
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الجــزء األول : جل

المساهمات 

الصندوق المركزي للضمان
المســاهمة: "مقتــرح الصنــدوق المركــزي للضمــان بشــأن تمويل الشــركات الصغرى والمتوســطة جدا والشــركات 

الناشــئة". أبريل 2020.
______________________________________________________________________________________________________

المرصد الوطني للتنمية البشرية
المساهمة:"مكانة المتغير الديموغرافي في النموذج المستقبلي للتنمية". يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

اللجنة الوطنية لبيئة األعمال
المساهمة:"عشر سنوات من االعمل واإلصالح. دروس وآفاق". أبريل 2020.

______________________________________________________________________________________________________

إقليم آسفي، جهة مراكش-آسفي، وزارة الدخلية
المساهمة:"صورة لقطب اقتصادي مهم". دجنبر 2020.

األحزاب السياسية
تشــكر اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي كل ممثلــي األحــزاب السياســية الذيــن شــاركوا فــي جلســات 

االســتماع وســاهموا فــي أشــغالها. 

حزب العدالة والتنمية
المساهمة: جلسة استماع. 2 يناير 2020.

جلسة استماع. 21 شتنبر 2020. 
"من أجل نموذج تنموي أصيل ومنصف ومستدام". مارس2019. 

"جائحة كوفيد 19 بالمغرب. التدابير، التداعيات، اآلفاق". شتنبر 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب األصالة والمعاصرة
المساهمة: جلسة استماع. 8 يناير 2020.

جلسة استماع. 26 نونبر 2020. 
"مساهمة من أجل نموذج جديد للتنمية". يناير 2020. 

"النموذج الجديد للتنمية-مقترحات حزب األصالة والمعاصرة ". نونبر 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب االستقالل
المساهمة: جلسة استماع. 2 يناير 2020.

جلسة استماع. 26 غشت 2020. 
"المشروع التعادلي المتجدد لحزب االستقالل حول النموذج التنموي الجديد". يناير 2020. 

"مذكرة حزب االستقالل للخروج من جائحة كوفيد 19". يونيو 2020.
______________________________________________________________________________________________________

التجمع الوطني لألحرار
المساهمة: جلسة استماع. 8 يناير 2020.

"النموذج االجديد للتنمية". يناير 2020. 
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"ملخــص تركيبــي للمســاهمات حــول مــا بعــد كورونا-عــودة حــول االستشــارة العموميــة للتجمــع والمنتــدى". 
ــل 2020. أبري

______________________________________________________________________________________________________

الحركة الشعبية
المساهمة: جلسة استماع. 7 يناير 2020.

"النموذج االجديد للتنمية". يناير 2020. 
ــر  "مــن اجــل نمــوذج تنمــوي مندمــج ومنصــف ومســتدام، قائــم علــى خصوصيــات وحاجيــات الجهــات". فبراي

.2020
______________________________________________________________________________________________________

االتحاد االشتراكي للقوات الشعبية
المساهمة: جلسة استماع. 2 يناير 2020.

جلسة استماع. 22 غشت 2020. 
"النموذج التنموي الجديد "دولة قوية وعادلة ومجتمع متماسك ومتضامن" يناير 2020. 

"ملخص تركيبي لمقترحات االتحاد االشتراكي حول األزمة التي خلقتها جائحة كوفيد 19". شتنبر 2020.
______________________________________________________________________________________________________

االتحاد الدستوري
جلسة استماع. 7 يناير 2020.

المساهمة: مذكرة موجهة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، فبراير 2020
______________________________________________________________________________________________________

حزب التقدم واالشتراكية
جلسة استماع. 7 يناير 2020.

جلسة استماع. 4 شتنبر 2020.
المساهمة: مذكرة حزب التقدم واالشتراكية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، فبراير 2019

المساهمة: مذكرة حزب التقدم واالشتراكية من أجل ميثاق سياسي جديد، شتنبر 2020.
______________________________________________________________________________________________________

الحركة الديمقراطية واالجتماعية
جلسة استماع. 3 يناير 2020.

المساهمة: مذكرة حزب الحركة الديمقراطية واالجتماعية، يناير 2020
______________________________________________________________________________________________________

فيدرالية اليسار الديمقراطي
جلسة استماع. 10 يناير 2020.

المســاهمة: مقتــرح مشــروع النمــوذج التنمــوي البديــل - ال تنميــة بــدون إصالحــات سياســية ودســتورية ترســي 
دولــة الحــق والقانــون، ينايــر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

حزب الخضر المغربي
جلسة استماع. 9 يناير 2020.

المساهمة: مذكرة حزب الخضر المغربي حول بلورة النموذج التنموي الجديد، يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________ 

حزب الوحدة والديمقراطية
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مقترحات حول النموذج التنموي العادل". يناير 2020.
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حزب العهد الديمقراطي
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مذكرة حزب العهد الديمقراطي حول النموذج التنموي". 
______________________________________________________________________________________________________

حزب القوات المواطنة
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"اقتراح حزب القوات المواطنة للنموذج التنموي". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب األمل
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"مذكرة حزب األمل بخصوص مقترحات النموذج التنموي الجديد". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب النهضة
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"اقتراحات حزب النهضة بخصوص النموذج التنموي". 
______________________________________________________________________________________________________

حزب الشورى واالستقالل
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"مذكــرة حــزب الشــورى واالســتقالل مــن أجل نمــوذج تنموي جديد يخدم الوطــن والمواطنيــن". 11 يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب النهضة والفضيلة
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مذكرة حزب النهضة والفضيلة حول إعداد نموذج تنموي جديد". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب العمل
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مقترحات حزب العمل بخصوص النموذج التنموي الجديد". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

الحزب الديمقراطي الوطني
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"تصور الحزب الديمقراطي الوطني "للنموذج التنموي الجديد". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب الديمقراطيين الجدد
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"اقتراحات حزب الديموقراطية الجدد بخصوص النموذج التنموي". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب الوسط االجتماعي
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"جلسة إنصات حول النموذج التنموي الجديد". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

حزب اإلصالح والتنمية
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مذكرة حزب اإلصالح والتنمية حول النموذج التنموي". يناير 2020.
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حزب الحرية والعدالة االجتماعية
المساهمة: جلسة استماع. 11 يناير 2020.

"مذكرة اقتراحية". أكتوبر 2019.
______________________________________________________________________________________________________

حزب البيئة والتنمية المستدامة
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

حزب التجديد واإلنصاف
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

المهنيون والشركاء االجتماعيون
ــن  ــن الذي ــركاء االجتماعيي ــن والش ــي المهنيي ــوي كل ممثل ــوذج التنم ــة للنم ــة الخاص ــكر اللجن تش

ــغالها.  ــي أش ــاهموا ف ــتماع وس ــات االس ــي جلس ــاركوا ف ش

جلسات االستماع والمساهمات

االتحاد العام لمقاوالت المغرب
المساهمة: جلسة استماع. 11 فبراير 2020.

"النموذج االقتصادي واالجتماعي للمغرب، وجهة نظر االتحاد العام لمقاوالت المغرب". فبراير2020. 
______________________________________________________________________________________________________

الكنفدرالية المغربية للفالحة والتنمية القروية
المساهمة: جلسة استماع. 26 فبراير 2020.

"النموذج الجديد للتنمية، مساهمة الكنفدرالية". فبراير2020. 
______________________________________________________________________________________________________

المجلس الوطني للصحافة
المساهمة: جلسة استماع. 5 فبراير 2020.

"مذكرة بشأن مقترحات المجلس الوطني للصحافة حول النموذج الجديد للتنمية". فبراير2020. 
______________________________________________________________________________________________________

الفدرالية المغربية للشغل
المساهمة: جلسة استماع. 8 يناير 2020.

"مذكرة الفدرالية حول نموذج التنمية المطلوب". 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

فدرالية الغرف المهنية للصناعة والتجارة والخدمات بالمغرب
المساهمة: جلسة استماع. 21 يناير 2020.

"مذكرة الفدرالية بشأن مقترحاتها حول النموذج الجديد للتنمية". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

فدرالية الغرف المهنية للصيد البحري
المساهمة: جلسة استماع. 10 يناير 2020.
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الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى
المساهمة: جلسة استماع. 17 أبريل 2020.

______________________________________________________________________________________________________

االتحاد العام للشغالين بالمغرب
المساهمة: جلسة استماع. 4 يناير 2020.

"العدالة االجتماعية والعمل الالئق أساس التنمية االجتماعية ". 2020.
______________________________________________________________________________________________________

االتحاد المغربي للشغل
المساهمة: جلسة استماع. 3 يناير 2020.

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
المساهمة: جلسة استماع. 4 يناير 2020.

"من أجل نموذج للتنمية محوره اإلنسان". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

المنظمة الديمقراطية للشغل
المساهمة: جلسة استماع. 9 يناير 2020.

"مذكرة للمنظمة حول نموذج التنمية المطلوب". يناير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

االتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المساهمة: جلسة استماع. 10 يناير 2020.

"مذكرة لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب". 2020.
______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية للمصدرين
المساهمة: جلسة استماع. 26 فبراير 2020.

"مساهمة الجمعية المغربية للمصدرين في النقاش حول النموذج الجديد للتنمية". فبراير 2020.
"تحيين مساهمة الجمعية المغربية للمصدرين في النقاش حول النموذج الجديد للتنمية ". أكتوبر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

المجموعة المهنية لبنوك المغرب
المساهمة: جلسة استماع. 30 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

المساهمات

الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية
المساهمة: "السياسة الدوائية الوطنية: أي رهانات أساسية في قلب نموذج التنمية في المملكة". مارس 2020.
______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية للمستثمرين في رؤوس األموال
ــات األســهم الخاصــة".  ــة عملي ــة  وتنمي ــة وشــبه الذاتي ــة الذاتي ــوارد المالي ــاوالت بالم المســاهمة: "دعــم المق

.2020
______________________________________________________________________________________________________

جمعية مكاتب الدراسات التقنية بالجهة الشرقية
المســاهمة: "مســاهمة جمعيــة مكاتــب الدراســات التقنيــة بالجهــة الشــرقية فــي التفكيــر حــول النمــوذج الجديــد 

للتنميــة". 2020.
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غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الشرقية
المساهمة: "مقترحات حول العرض في مجاالت الصناعة والتجارة والخدمات بالجهة الشرقية". يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الغرفة الوطنية لمنتجي األفالم
المساهمة: "الثقافة للجميع". مارس 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب
المساهمة: "مساهمة الكنفدرالية". أكتوبر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الفدرالية الوطنية للتعليم المهني الخصوصي
ــة الرأســمال البشــري".  ــن أجــل تنمي ــة: م ــد للتنمي ــوذج جدي ــورة نم ــي بل ــة ف المســاهمة: "مســاهمة الفدرالي

مــارس 2020.
______________________________________________________________________________________________________

الفدرالية الوطنية لمطاحن الدقيق
المساهمة: "اقتراح بإصالح نظام دعم القمح". يونيو 2020.

______________________________________________________________________________________________________

الفدرالية الوطنية لتعاونيات تصنيف النفايات وتثمينها
المساهمة: "تدوير وتثمين النفايات". شتنبر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

المنظمة الديمقراطية للشغل-مستخدمي اإلنعاش الوطني
المساهمة: "تصور للنموذج الجديد للتنمية". دجنبر 2020.

______________________________________________________________________________________________________

النقابة الوطنية للفنانين التشكيليين المحترفين
المســاهمة: "أعمــال وتوصيــات النــدوة الوطنية األولى حول وضعية الفنون التشــكيلية بالمغــرب". مارس 2020.
______________________________________________________________________________________________________

االتحاد المغربي للجودة
المساهمة: "من أجل زخم جديد للنهوض بالجودة في المغرب". يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

االتحاد الجهوي للنقل واللوجستيك بشمال المغرب
المساهمة: "مساهمة االتحاد في التفكير في نموذج جديد للتنمية". فبراير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

االتحاد الشعبي للشغل
المساهمة: "مساهمة االتحاد في التفكير في نموذج جديد للتنمية". يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

اتحاد النقابات الشعبية
المساهمة: "مساهمة االتحاد في التفكير في نموذج جديد للتنمية". 2020.



ــم 183 الملحــق رق

ســاهمة
ســات االســتماع والم

الجــزء األول : جل

قطاع الخدمات )القطاع الثالث(
تشــكر اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي كل ممثلــي قطــاع الخدمــات الذيــن شــاركوا فــي جلســات 

االســتماع وســاهموا فــي أشــغالها. 

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
المساهمة: "مساهمة األكاديمية في التفكير في نموذج جديد للتنمية". يناير 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

المكتب اإلفريقي للخبراء االستشاريين في الصناعات المعدنية
المساهمة: "مساهمة المكتب اإلفريقي في بلورة نموذج جديد للتنمية". يناير 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

المنارة للدراسات القانونية واإلدارية
المساهمة: "النموذج الجديد للتنمية: مسألة التنمية بالمغرب". 2020. 

"مساهمة علمية في النقاش العمومي بشأن نموذج التنمية البديل". 2020.
______________________________________________________________________________________________________

االئتالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة
ــو  ــوي نح ــه البني ــرب وتحول ــة المغ ــاح مصالح ــة. إنج ــد للتنمي ــوذج جدي ــورة نم ــي بل المســاهمة: "مســاهمة ف

نمــوذج للتنميــة مســتدام منصــف، متضامــن وقــادر علــى التكيــف )résilient(". ينايــر 2020. 
"أي عالقــات بيــن نمــوذج التنميــة الجديــد، االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة، وأهــداف التنميــة 

.2020 يوليــوز  المســتدامة؟". 
______________________________________________________________________________________________________

المنتدى
المساهمة: "مساهمة في النقاش الوطني حول بلورة نموذج جديد للتنمية". يونيو 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

الهيئات العربية للتعريب والتواصل
المساهمة: "مذكرة الهيئات من أجل عدالة لغوية". 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

جمعية الكفاح
المســاهمة: "مذكــرة حــول واقــع العمــل الجمعــوي: االختصاصــات الدســتورية،اإلنجازات والعوائــق التاريخيــة". 

ــوز 2020.   يولي
______________________________________________________________________________________________________

جمعية المسؤولين األفارقة عن عمليات الشراء
المســاهمة: "أي نمــوذج جديــد للمقاولــة؟ أي عالقــة جديــدة بيــن الشــركات الكبــرى ومقدمــي الخدمــات 

  .2020 شــتنبر  للتنميــة".  كرافعــة   )prestataires(
______________________________________________________________________________________________________

جمعية السالم للتنمية
المساهمة: "مساهمة الجمعية في النقاش حول نموذج جديد للتنمية". 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين
المساهمة: "مقترحات حول بلورة نموذج جديد للتنمية". مايو 2020.  
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"نظام إيكولوجي )écosystème(، البحث والتطوير )R&D(، والصناعة من أجل تنمية المغرب". أكتوبر 2020.  
جمعية مهندسي المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

المساهمة: "مساهمة الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". نونبر 2020. 
______________________________________________________________________________________________________ 

جمعية األطر من أصل مغربي بسويسرا
المســاهمة: "مغاربــة سويســرا: خــزان مــن الطاقــات والخبــرات مــن أجــل تقــارب أفضــل بيــن المغــرب وسويســرا". 

  .2020 مايو 
______________________________________________________________________________________________________

)Centrale Supelec( جمعية خريجي المدرسة العليا للكهرباء
المساهمة: "مساهمة الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية. أي نموذج لمقاولة الغد". مايو 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية لمهندسي المعادن خريجي باريس، نانسي وسانت إتيين
المساهمة: "االستراتيجية الصناعية في النموذج الجديد للتنمية". شتنبر 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
الجمعية المغربية للدفاع عن التعليم العمومي

المساهمة: "مشروع تصور استراتيجي للجمعية من أجل الدفاع عن التعليم العمومي". 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية لمتقاعدي الوظيفة العمومية
المساهمة: "مذكرة حول بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020.

______________________________________________________________________________________________________

جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية
المساهمة: "إعادة النظر في نموذج التنمية على ضوء التطورات التي عرفها المغرب". 2019.

______________________________________________________________________________________________________

جمعية قدماء موظفي البرلمان
المساهمة: "توصيات حول التقاعد". فبراير 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

)Youth for Change( جمعية الشباب من أجل التغيير
المساهمة: "مذكرة الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

جمعية شباب القرن الواحد والعشرين
المساهمة: "مذكرة الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". نونبر 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
)ISCAE( جمعية خريجي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

المساهمة: "مقاولة مبتكرة من جديد من أجل مغرب الغد". نونبر 2020. 
  ______________________________________________________________________________________________________

)Leader Maroc( "جمعية "ليدر المغرب
المساهمة: "مقترحات وتصورات الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

)Logos( "جمعية "لوغوس
المساهمة: "مقترحات الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". أبريل 2020. 
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جمعية البرلمانيين الشباب
ــاء  ــم فــي بن ــة العال ــد 19. دور الشــباب ومغارب ــي فــي ســياق أزمــة كوفي ــم العال المســاهمة: "الصحــة والتعلي

ــد". 2020.   ــد الكوفي ــرب بع مغ
______________________________________________________________________________________________________

الجمعية الوطنية للدراسات والبحوث الجامعية، والتنمية، والترويج والتوقعات في السياحة
المساهمة: "مقترحات الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". فبراير 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

)ISEM( الجمعية الوطنية لخريجي المعهد العالي للدراسات البحرية
المســاهمة: "النقــل البحــري فــي قلــب تحديــات القــدرة التنافســية وجاذبيــة االقتصــاد المغربي. مذكــرة تركيبية". 

يونيو 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

)Passagers( جمعية مسافرون
المساهمة: "الثقافة رافعة للتنمية". يونيو 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

جمعية حماية األسرة المغربية
المساهمة: "مقترحات الجمعية من أجل حماية األسرة المغربية". يناير 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

الجمعية من أجل التضامن الجامعي المغربي
المساهمة: "تحدي التربية والتنمية". يناير 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

 APSOPAD( جمعيــة مــن أجل ابتســامة اليتامــى والمتخلى عنهــم والمســنين والمحتاجين الدوليــة
)International

المساهمة: "40 توصية من أجل تعبئة جمعوية مؤثرة". مايو 2020. 
 ______________________________________________________________________________________________________

جمعية رباط الفتح من أجل تنمية مستدامة
المساهمة: "متطلبات نموذج للتنمية مدمج ومستدام". دجنبر 2020. 

______________________________________________________________________________________________________ 
جمعية يسر وال تعسر

المساهمة: "مقترحات الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". يناير 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

)Wimen( "جمعية "ويمن
المســاهمة: "مقترحات الجمعية حول بلورة نموذج جديد للتنمية: ريادة مدمجة لبناء مغرب الغد". شــتنبر 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

)Neurosciences( المركز الوطني إلعادة التأهيل وعلوم األعصاب
المساهمة: "مقترحات المركز في ميدان الصحة حول بلورة نموذج جديد للتنمية". يناير 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

مركز األبحاث الدولية واالستراتيجية
المســاهمة: "مــن أجــل مغــرب ناشــئ )émergent( : مائــة مقتــرح مــن أجــل بلــورة نمــوذج جديــد للتنميــة". 

شــتنبر 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

)Management( المركز المغربي للحكامة والتسيير
المساهمة: "بروز المغرب كبلد ناشئ: الطريق الجديد نحو التنمية". 2020.  
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االئتالف المغربي لمنظمات حقوق اإلنسان
المساهمة: جلسة استماع. 25 فبراير 2020.

"مقترحات اإلتالف حول بلورة نموذج جديد للتنمية". فبراير 2020.   
______________________________________________________________________________________________________

Collectif 490 مجموعة
المساهمة: "مقترحات المجموعة حول بلورة نموذج جديد للتنمية". مارس 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

المجموعة المغربية من أجل الشباب والعدالة االجتماعية
المساهمة: "االختيارات واإلجراءات التي تحدد معالم نموذج جديد للتنمية". 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

مجموعة مغاربة سنغافورة
المساهمة: "المقترحات العملية للمجموعة حول بلورة نموذج جديد للتنمية". مايو 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
مجموعة المناصفة اآلن

المساهمة: "كتاب أبيض من أجل المناصفة في المجاالت السياسية والمؤسساتية". غشت 2020. 
______________________________________________________________________________________________________ 

مجموعة المجتمع المدني بتنغير
المساهمة: "مذكرة مدنية إقليمية حول بلورة نموذج جديد للتنمية". أكتوبر 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

مجموعة لعشرة مهندسين معماريين ومخططين حضريين
المساهمة: "دور الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري في بلورة نموذج جديد للتنمية". يناير 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
مجموعة الباحثين لكلية العلوم القانونية واالجتماعية-عين الشق

المساهمة: "من أجل نموذج بديل للتنمية". 2019.  
______________________________________________________________________________________________________

مجلس شباب ورزازات
المساهمة: "تصور مجلس شباب ورزازات حول بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

المدرسة الوطنية العليا لإلدارة
المساهمة: "أي إدارة للنموذج الجديد للتنمية". يونيو 2020.  

"تفكير جماعي وبنيوي في سياسات التنمية في مغرب ما بعد الكوفيد 19". يونيو 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

)ESCA( مدرسة عليا للتسيير
المساهمة: "تكوين المسيرين لسنة 2035". يونيو 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

)ESSEC( مدرسة عليا إلدارة األعمال
المســاهمة: "الشــركات الكبــرى، الشــركات الناشــئة، الشــركات المتوســطة والصغــرى ومقدمــي الخدمــات: كيــف 

نوفــق التفاعــالت بيــن هــؤالء الفاعليــن األربعــة". مايــو 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

كلية علوم التربية، مركز العمل الثقافي، جامعة محمد الخامس
المساهمة: "قيمة الموسيقى في النموذج الجديد للتنمية". 2020.  



ــم 223 الملحــق رق

ســاهمة
ســات االســتماع والم

الجــزء األول : جل

مؤسسة أصدقاء فكيك
المساهمة: "مساهمة المؤسسة في بلورة نموذج جديد للتنمية". فبراير 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
الجامعة الملكية المغربية للدراجات

المساهمة: "مكانة الرياضة في النموذج الجديد للتنمية". يناير 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

المؤسسة المغربية لتنمية الشراكات واالئتالفات:
المساهمة: "النموذج الجديد للتنمية: ثورة اقتصادية، اجتماعية وثقافية متكاملة ومدمجة". 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

المنتدى من أجل التنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية 
المساهمة: "مساهمة في المستدامة والدبلوماسية الموازية ". 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
ملتقى النساء المغربيات جسور

المساهمة: "من أجل نموذج للتنمية متكامل ومحقق للمساواة واإلنصاف". مارس 2020. 
 ______________________________________________________________________________________________________

المنتدى المغربي للمبادرات البيئية لفاس
المساهمة: "من أجل إنضاج مشروع من شأنه أن يعجل وتيرة التنمية في المغرب". يونيو 2020. 

______________________________________________________________________________________________________ 
المنتدى من أجل الحوار والتنمية المستدامة لجهة الدار البيضاء-سطات

المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". مايو 2020.
______________________________________________________________________________________________________

المؤسسة المغربية للطالب
المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". يونيو 2020.  

 ______________________________________________________________________________________________________
مؤسسة طنجة الحاضرة للشباب والديمقراطية

المساهمة: "المجتمع المدني والنموذج الجديد للتنمية". أكتوبر 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

مؤسسة النيازك واألجسام غير األرضية وعلوم الكواكب 
المساهمة: "البحث العلمي المحض والثقافة العلمية". فبراير 2020. 

  ______________________________________________________________________________________________________
فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب 

المساهمة: "وضعية المتقاعد وقيمته في السياسات العمومية". مارس 2020. 
 ______________________________________________________________________________________________________

الحكومة والشباب في المغرب 
المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". مايو 2020. 

  ______________________________________________________________________________________________________
الحكومة الموازية للشباب 

المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020. 
  ______________________________________________________________________________________________________

مجموعة إيكس )الجمعية المغربية لقدماء تالميذ مدرسة بوليتكنيك(
المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". يونيو 2020. 
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مجموعة "البريدج" – مغاربة العالم 
المساهمة: "الجرأة على تغيير األفق". مايو 2020. 

  ______________________________________________________________________________________________________
مجموعة البحث حول التنمية المستدامة 

المساهمة: "مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". يناير 2020. 
______________________________________________________________________________________________________

الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان
المساهمة: جلسة استماع. 12 مارس 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
الهيئة المغربية للشباب الملكي الصحراوي 

المساهمة: "مذكرة حول بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020.
______________________________________________________________________________________________________

معهد أماديوس 
المساهمة: جلسة استماع. 4 شتنبر 2020.  

"100 مقترح من أجل نموذج تنموي وطني مستدام، عادل، مدمج ومبتكر". 2019.  
"تقريــر تكميلــي. الركائــز الخمــس للتحفيــز وبنــاء نمــوذج تنمــوي وطنــي لمــا بعــد الكوفيــد 19: التكيــف، االبتكار، 

المهــارة، اإلبداع والكفــاءة". 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

)Systémique( المعهد الفرنكفوني للدراسات التطبيقية لنظرية النظم
المساهمة: "نحو نموذج للتنمية قائم على التعليم". مارس 2020.  

 ______________________________________________________________________________________________________
المعهد المغربي للذكاء االستراتيجي 

المساهمة: جلسة استماع. مارس 2020.  
"2020-2030 هل عقد الصعود؟ أربع صدمات لمسار جديد للتنمية". مارس 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

المعهد المغربي للعالقات الدولية 
"تقرير تكميلي للمعهد حول النموذج الجديد للتنمية لما بعد الكوفيد 19". 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
المعهد المتوسطي الديمقراطي للتنمية والتكوين 
"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

استقالليون من العالم: مجموعة من 14 مغربي قاطن بالخارج 
"النموذج المؤسساتي للغد". 2019.  

______________________________________________________________________________________________________

المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية 
"أي نموذج للتنمية بالمغرب؟". 2019.  

______________________________________________________________________________________________________

الجمعية المغربية للدراسات واألبحاث حول الزكاة 
"إدماج الزكاة في إنجاح النموذج الجديد للتنمية". مارس 2020.  
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حركة ضمير 
"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". 2019.  

______________________________________________________________________________________________________

حركة التوحيد واإلصالح 
"من أجل بلورة نموذج للتنمية أصيل، عادل، ديمقراطي وتنافسي". 2019.  

______________________________________________________________________________________________________

منظمة التجديد الطالبي 
"من أجل جامعة في قلب نموذج التنمية". فبراير 2019.  

______________________________________________________________________________________________________

المنظمة المغربية للتعاون األوروبي 
"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". دجنبر 2020. 

 ______________________________________________________________________________________________________
المنظمة المغربية لموظفي الجماعات المحلية 

"تقرير حول الوظيفة العمومية الترابية". مارس 2020.  
______________________________________________________________________________________________________ 

المرصد الجامعي للتربية والتكوين 
"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

هيئة الخبراء المحاسبين 
"ميثاق الثقة من أجل تنمية مستدامة". غشت 2020.  

  ______________________________________________________________________________________________________
الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين 

"دراسة نموذج التنمية وتحدي الجهوية الموسعة". 2020.
______________________________________________________________________________________________________

اتحاد كتاب المغرب 
"األساس الثقافي لنموذج التنمية". أكتوبر 2020. 

    ______________________________________________________________________________________________________
االتحاد الوطني لجمعيات المتقاعدين واألشخاص المسنين بالمغرب 

"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". دجنبر 2020.  
______________________________________________________________________________________________________

الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة 
"أي رافعات لتعزيز مكانة األمازيغية في النموذج الجديد للتنمية". مايو 2020.

    ______________________________________________________________________________________________________
شبكة جمعيات أكادير 

"دور المجتمع المدني في النموذج الجديد للتنمية". 2020.   
______________________________________________________________________________________________________ 

جامعة القاضي عياض بمراكش 
"جامعة القاضي عياض والنموذج الجديد للتنمية". 2020.

   ______________________________________________________________________________________________________
 )Sciences Po( خريجي معهد الدراسات السياسية بالمغرب

"مقترحات حول النموذج الجديد للتنمية وتشغيل الشباب". 2019.     
"غدا المغرب. تقرير تركيبي للجلسة المعتمدة". مايو 2020.   
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السفراء والفاعلون الدوليون
تشــكر اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي كل ممثلــي الســفراء والفاعليــن الدولييــن الذيــن شــاركوا 

فــي جلســات االســتماع وســاهموا فــي أشــغالها. 

الفاعلون الدوليون

)SFI( مؤسسة التمويل الدولية
المساهمة: جلسة استماع. 22 يناير 2020.

______________________________________________________________________________________________________

)BAD( البنك اإلفريقي للتنمية
المساهمة: جلسة استماع. 4 فبراير 2020. 

______________________________________________________________________________________________________

)BM( البنك العالمي
المساهمة: جلسة استماع. 27 فبراير 2020.  

______________________________________________________________________________________________________

)OCDE( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
المساهمة: جلسة استماع. 8 يونيو 2020. 

السفراء الذين شاركوا بمساهمات في أشغال اللجنة الخاصة للنموذج التنموي.

السيد سيمون مارتان، سفير بريطانيا العظمى بالمغرب، والسيد توماس رايلي، السفير السابق. 	 
السيد دافيد ت. فيشر، سفير الواليات المتحدة األمريكية بالمغرب.	 
السيدة هيلين لوكال، سفيرة الجمهورية الفرنسية بالمغرب.	 
السيد كيوم شورر، سفير سويسرا بالمغرب.	 
السيدة برينيس أوين دجونس، سفيرة أستراليا بالمغرب.	 
السيد مارك طرينتزو، سفير بلجيكا بالمغرب.	 
السيد أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب.	 
السيدة يشي تمرات، سفيرة إثيوبيا بالمغرب.	 
السيد بيكا هيفونن، سفير فنلندا بالمغرب.	 
السيدة ميريث نيركارد، سفيرة النرويج بالمغرب.	 
السيد نيكالس كيبون، سفير السويد بالمغرب.	 
السيد دارم بونثام، سفير طيالندا بالمغرب.	 
السيد محمد بنعياد، سفير تونس بالمغرب.	 
السيد جورج كوه، السفير غير المقيم لسنغافورة بالمغرب. 	 
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الندوات المعتمدة

"الجرأة على تغيير األفق". جلسة افتراضية. 10 مايو 2020.   
مجموعة "البريدج" – مغاربة العالم.

______________________________________________________________________________________________________

"الشــركات الكبــرى، الشــركات الناشــئة، الشــركات المتوســطة والصغــرى ومقدمــي الخدمــات: كيــف نوفــق 
التفاعــالت بيــن هــؤالء الفاعليــن األربعــة". جلســة افتراضيــة. 13 مايــو 2020.   

)ESSEC Alumni( مدرسة عليا إلدارة األعمال
______________________________________________________________________________________________________

"أي رافعات لتعزيز مكانة األمازيغية في النموذج الجديد للتنمية". جلسة افتراضية. 21-22 مايو 2020.    
الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة.

______________________________________________________________________________________________________

"أي نموذج لمقاولة الغد؟". جلسة افتراضية. 20 مايو 2020.    
)Centrale Supelec( جمعية خريجي المدرسة العليا للكهرباء

______________________________________________________________________________________________________

"مقاولة مبتكرة من جديد من أجل مغرب الغد". جلسة افتراضية. 21 مايو 2020.    
.)ISCAE( جمعية خريجي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

______________________________________________________________________________________________________

"قطاع الماء. أي تحديات من أجل تنمية اقتصادية، اجتماعية وبيئية". جلسة افتراضية. 2 يونيو 2020.    
"نحو طلب عمومي أكثر فعالية وأكثر إدماجا". جلسة افتراضية. 30 يونيو 2020.    

جمعية مهندسي المدرسة الحسنية لألشغال العمومية.
______________________________________________________________________________________________________

"غدا المغرب". جلسة افتراضية. 21 مايو 2020.    
.)Sciences Po( خريجي معهد الدراسات السياسية - المغرب

______________________________________________________________________________________________________

"صوت الشباب". استشارة المجتمع المدني حول النموذج الجديد للتنمية. جلسة افتراضية. 6 يونيو 2020.    
أطلس من أجل التنمية.

______________________________________________________________________________________________________

"االبتكار والبحث والتطوير )R&D( رافعات أساسية من أجل مغرب الغد". جلسة افتراضية. 9 يونيو 2020.    
مجموعة إيكس )الجمعية المغربية لقدماء تالميذ مدرسة بوليتكنيك(.

______________________________________________________________________________________________________

"دور النقل البحري في التنمية االقتصادية واالجتماعية". جلسة افتراضية. 10 يونيو 2020.    
.)ISEM( الجمعية الوطنية لخريجي المعهد العالي للدراسات البحرية

______________________________________________________________________________________________________

"الجهة الشرقية. الثقافة رافعة للتنمية". جلسة افتراضية. 12 يونيو 2020.    
.)Passagers( جمعية مسافرون

______________________________________________________________________________________________________

"أي مكانة للترقية االجتماعية في النموذج الجديد للتنمية؟ غاية أم رافعة؟". جلسة افتراضية. 15 يونيو 2020.    
المؤسسة المغربية للطالب.

______________________________________________________________________________________________________

"تكوين المسيرين لسنة 2035". جلسة افتراضية. 26 يونيو 2020.    
.)ESCA( مدرسة عليا للتسيير
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"المقاربة الصناعية في نموذج التنمية". جلسة افتراضية. 10 يوليوز 2020.      
الجمعية المغربية لمهندسي المعادن.

______________________________________________________________________________________________________

"أزمــة غيــر مســبوقة وفرصــة اســتثنائية للمغــرب: اســتخالص دروس األزمــة لصياغــة نمــوذج للتنميــة مســتدام 
وأكثــر قــدرة علــى التكيــف". جلســة افتراضيــة. 10 يوليــوز 2020.      

جمعية مدرسي علوم األرض والحياة
______________________________________________________________________________________________________

 "أي مفاتيــح لجهويــة متقدمــة مبنيــة علــى تنميــة الكفــاءات واالبتــكار وروح المبــادرة". جلســة افتراضيــة.
11 يوليوز 2020.    

جمعية مهندسي المدرسة المحمدية للمهندسين.
______________________________________________________________________________________________________

"المغــرب فــي التجــارة الدوليــة لمــا بعــد أزمــة الكوفيــد 19: أي حلــول منتظــرة مــن النمــوذج الجديــد للتنميــة". 
جلســة افتراضيــة. 21 يوليــوز 2020.    

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش – جامعة القاضي عياض.
______________________________________________________________________________________________________

"المغــرب فــي التجــارة الدوليــة لمــا بعــد أزمــة الكوفيــد 19: أي حلــول منتظــرة مــن النمــوذج الجديــد للتنميــة". 
جلســة افتراضيــة. 21 يوليــوز 2020.    

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش – جامعة القاضي عياض. 
______________________________________________________________________________________________________

"أي نموذج جديد للمقاولة؟". 22 يوليوز 2020.  
جمعية المسؤولين األفارقة عن عمليات الشراء.

______________________________________________________________________________________________________

"ريادة مدمجة لبناء مغرب الغد". جلسة افتراضية. 23 يوليوز 2020.  
.)Wimen( الشبكة الدولية للنساء المسيرات

______________________________________________________________________________________________________

ــة  ــداف التنمي ــتدامة وأه ــة المس ــة للتنمي ــتراتيجية الوطني ــة واالس ــد للتنمي ــوذج الجدي ــن النم ــات بي "أي عالق
المســتدامة". جلســة افتراضيــة. 23 يوليــوز 2020.  
االئتالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة.

______________________________________________________________________________________________________

"ميثاق الثقة من أجل تنمية مستدامة". جلسة افتراضية. 10 غشت 2020.  
هيئة الخبراء المحاسبين. 

______________________________________________________________________________________________________

"تثمين النفايات: رهانات وآفاق اقتصاد دائري، أخضر ومدمج". جلسة افتراضية. 10 شتنبر 2020.  
االئتالف من أحل تثمين النفايات.

______________________________________________________________________________________________________

"المجتمع المدني والنموذج الجديد للتنمية". جلسة افتراضية. 10 أكتوبر 2020.  
مؤسسة طنجة الحاضرة للشباب والديمقراطية. 

______________________________________________________________________________________________________

"الثقافة األمازيغية والنموذج الجديد للتنمية". جلسة افتراضية. 24 نونبر 2020. 
"مقترحات من أجل بلورة نموذج جديد للتنمية". جلسة افتراضية. نونبر 2020.   

جمعية شباب القرن الواحد والعشرون.
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جلسات االستماع المواطنة والزيارات الميدانية: 
الئحة األنشطة

جلسات االستماع المواطنة: ثالث صيغ

اللقاءات مع المواطنين:

العرائش. 15 فبراير 2020. 	 
مكناس. 5 مارس 2020. 	 
فاس. 6 مارس 2020. 	 
تاونات. 7 مارس 2020. 	 
اخنيفرة. 13 مارس 2020. 	 

______________________________________________________________________________________________________

جلسات االستماع المواطنة

تاليوين، إقليم تارودانت، 24 يناير 2020.	 
تاكموت، إقليم تارودانت، 25 يناير 2020.	 
أونين، إقليم تارودانت، 26 يناير 2020.	 
أسجن، إقليم وزان، 21 فبراير 2020.	 
الشاون، إقليم شفشاون، 22 فبراير 2020.	 
باب برد، إقليم شفشاون، 22 فبراير 2020.	 
تافوغالت، إقليم بركان، 29 فبراير 2020.	 
جرادة، إقليم جرادة، 29 فبراير 2020.	 
الناضور، إقليم الناضور، 29 فبراير2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

ورشات مع الشباب

بنكرير، المدرسة رقم 1337، 27 دجنبر 2020.	 
بنكرير، جامعة محمد السادس، بوليتكنيك، 28 دجنبر 2020.	 
الجديدة، جامعة شعيب الدكالي، 18 يناير 2020.	 
إفران، جامعة األخوين، فاتح فبراير 2020.	 
وزان، 21 فبراير 2020.	 
وجدة، جامعة محمد األول، 28 فبراير 2020.	 
بوزنيقة، مركب موالي رشيد للشباب والطفولة، 23 يوليوز 2020.	 
سال، دار الشباب بتابريكت، 26 غشت 2020.	 
الدار البيضاء، المركز الثقافي لوزين، 29 غشت 2020.	 
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الطاوالت المستديرة

مذكرات، قيم وتنمية، 3 مارس 2020.	 
تأمالت حرة حول نموذج التنمية، 5 مارس 2020.	 
الشباب، الثقافة الحضرية والتنمية، 5 مارس 2020.	 
تأمالت حرة حول نموذج التنمية، 5 مارس 2020.	 
تأمالت حرة حول التنمية في المغرب، 11 يناير 2020.	 
اجتماع المؤثرين 1: المشاركة المواطنة في الحياة السياسية والمؤسساتية، 17 شتنبر 2020.	 
اجتماع المؤثرين 2: التربية، الصحة والتكنولوجيات الحديثة، 2 أكتوبر 2020.	 
أبحاث اقتصادية: أي دروس يجب استخالصها للنموذج الجديد للتنمية، 5 أكتوبر 2020	 
الجهوية الموسعة، 6 أكتوبر 2020.	 
أبحاث اقتصادية: أي دروس يجب استخالصها للنموذج الجديد للتنمية، 6 أكتوبر 2020	 
مائدة مستديرة: العدالة-القضاة، 16 أكتوبر 2020.	 
مضاعفــات األزمــة الصحيــة للكوفيــد 19 علــى التوازنــات الجيو-السياســية والجيو-اقتصاديــة العالميــة، 21 	 

أبريــل 2020.
نماذج التنمية أمام اختبار الكورونا – هل نحن أمام تحول نمطي؟، 22 أبريل 2020.	 
اآلثــار االقتصاديــة لألزمــة الصحيــة: أي سياســات اقتصاديــة إلنعــاش االقتصــاد علــى المــدى القصيــر 	 

والمــدى المتوســط؟، 24 أبريــل 2020.
األبعاد الجيو-سياسية والسياسية لألزمة الوبائية، 8 مايو 2020.	 
هل الثقافة والرياضة تشكالن رافعتين للتنمية الجهوية والمحلية؟، 28 فبراير 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

دورة اللقاءات الجهوية

لقاء جهة بني مالل – اخنيفرة، جلسة افتراضية، 15 يوليوز 2020

راشد شفيق، نائب رئيس المجلس الجهوي لبني مالل – اخنيفرة.	 
أحمد بادرة، رئيس المجلس الجماعي لبني مالل.	 
نبيل احمينة، رئيس جامعة السلطان موالي سليمان.	 
امحمد رياض، رئيس غرفة الفالحة لبني مالل – اخنيفرة.	 
خالد المنصوري، رئيس غرفة الصناعة، والتجارة والخدمات لبني مالل – اخنيفرة.	 
عبد العزيز الفارسي، نائب رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت المغرب لبني مالل – اخنيفرة.	 
يونس العراقي، رئيس المركز الجهوي للسياحة لبني مالل – اخنيفرة.	 
محمد أمين البقالي، مدير المركز الجهوي لالستثمار لبني مالل – اخنيفرة.	 
أمينة الماجدي، ممثلة المجتمع المدني.	 
عبد اهلل بوراق، مدير وكالة الحوض المائي ألم الربيع.	 
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لقاء جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جلسة افتراضية، 8 شتنبر 2020

الطاهر الحنين، المدير العام لمصالح رئيس المجلس الجهوي لطنجة-تطوان الحسيمة.	 
عزيز الشابوني، مدير االستراتيجية والتخطيط لوكالة اإلنعاش والتنمية للشمال.	 
بوشتة المومني، نائب رئيس جامعة عبد المالك السعدي.	 
أمين الحارثي، مدير بالنيابة للمركز الجهوي لالستثمار لجهة لطنجة-تطوان الحسيمة.	 
عادل الرايس، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت المغرب بالشمال. 	 
رشيد أمهجور، مدير مسرح سرفانتس.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء الجهة الشرقية، جلسة افتراضية، 9 شتنبر 2020

معاد الجامعي، والي الجهة الشرقية. 	 
محمد المرابط، نائب رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية.	 
ياسين زغلول، رئيس جامعة محمد األول.	 
محمد جمال بنجلون،  مدير عام لشركة الناظور غرب المتوسط. 	 
نورالدين الباشيري، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت للجهة الشرقية.	 
محمد الصابري، المدير العم للمركز الجهوي لالستثمار للجهة الشرقية.	 
ميمون أوسار، رئيس غرفة الفالحة للجهة الشرقية.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة فاس - مكناس، جلسة افتراضية، 15 شتنبر 2020

السعيد زنيبر، والي جهة فاس - مكناس. 	 
محند العنصر، رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس - مكناس. 	 
ادريس األزمي، رئيس المجلس الجماعي لفاس.	 
رضوان المرابط، رئيس جامعة سيدي محمد ابن عبد اهلل.	 
مصطفى بوسمينة، رئيس جامعة أوروميد - فاس.	 
ياسين التازي، المدير العم للمركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس - مكناس.	 
محمد برادة، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت لفاس - تازة.	 
عزيز الفرتاحي، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت لمكناس - إفران.	 
عبد الرفيع زويتن، رئيس مؤسسة روح فاس.	 
أمين زروق، المدير العام ل"ألطن" ورئيس الفدرالية المغربية لتكنولوجيات اإلعالم واألوفشورينغ.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة الدار البيضاء - سطات، جلسة افتراضية، 16 شتنبر 2020

سعيد أحميدوش، والي جهة الدار البيضاء - سطات. 	 
مصطفى الباكوري، رئيس المجلس الجهوي لجهة الدار البيضاء - سطات.	 
سلمان بلعياشي : مدير المركز الجهوي  لالستثمار بالدار البيضاء	 
عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء.	 
عواطف حيار، رئيسة جامعة الحسن الثاني.	 
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كريم الشيخ، رئيس تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء.	 
مارية الفياللي، المديرة العامة لتجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء.	 
سعيد اإلبراهيمي، الرئيس المدير العام للقطب المالي )Casa Finance City Authority( للدار البيضاء.	 
إسماعيل الدويري، مدير تنفيذي للتجاري وفابنك.	 
خالد النصر، رئيس المجلس التنفيذي )directoire( للبنك المغربي للتجارة الخارجية-كابيطال.	 
علي السدراتي، رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة الرباط – سال - القنيطرة، جلسة افتراضية، 18 شتنبر 2020

محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط – سال - القنيطرة. 	 
عبد الصمد سكال، رئيس المجلس الجهوي لجهة الرباط – سال - القنيطرة.	 
محمد غاشي، رئيس جامعة محمد الخامس.	 
عبد القادر بن بخالد، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت بالرباط.	 
منير شكير، المدير بالنيابة للمركز الجهوي لالستثمار للرباط.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة مراكش - آسفي، جلسة افتراضية، 24 شتنبر 2020

كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش – آسفي. 	 
أحمد أخشيشن، رئيس المجلس الجهوي لجهة مراكش – آسفي.	 
يوسف محيي، رئيس الكنفدرالية العامة للمقاوالت لمراكش – آسفي.	 
هشام الهبطي، الكاتب العام لجامعة محمد السادس - بولتكنيك.	 
موالي الحسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض.	 
حميد بن الطاهر، رئيس المركز الجهوي للسياحة لمراكش – آسفي.	 
حمزة البارودي، مقاول.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة سوس - ماسة، جلسة افتراضية، 25 شتنبر 2020

أحمد حجي، والي جهة سوس – ماسة. 	 
ابراهيم الحافظي، رئيس المجلس الجهوي لجهة سوس – ماسة. 	 
عبد العزيز بندو، رئيس جامعة ابن زهر.	 
مروان عبد العاطي، المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار لسوس – ماسة.	 
نجية أوناصر، رئيسة جمعية الصناعة الفندقية – أكادير.	 
ادريس البوطي، رئيس نادي المستثمرين.	 
نور الدين كسي، مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لسوس – ماسة.	 
خالد بونجمة، رئيس جمعية ملففي الحوامض بالمغرب.	 
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لقاء جهة درعة - تافياللت، جلسة افتراضية، 29 شتنبر 2020

بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة – تافياللت. 	 
الحبيب الشوباني، رئيس المجلس الجهوي لجهة درعة – تافياللت.	 
عالل الباز، مدير المركز الجهوي لالستثمار.	 
محمد بوسفول، مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لتافياللت.	 
صالح أغوزاف، مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي لورزازات.	 
الحو مجدي، عميد الكلية المتعددة االختصاصات للراشيدية.	 
علي أوبرحو، مدير مناطق الواحات.	 
ادريس البوطي، رئيس نادي المستثمرين.	 
 	.)Masen( طارف المودن، مدير التنمية المحلية لمازن

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة الداخلة – وادي الذهب، جلسة افتراضية، 14 أكتوبر 2020

لمين بنعمر، والي جهة الداخلة – وادي الذهب. 	 
ينجا الخطاط، رئيس المجلس الجهوي للداخلة – وادي الذهب.	 
عبد الرحمان الجوهري، عامل إقليم أوسرد.	 
منير الهواري، مدير المركز الجهوي لالستثمار.	 
الشريف األرقم، المدير الجهوي للفالحة.	 
محمد سالم بوديجة ، المدير الجهوي للسياحة والصناعة التقليدية.	 
مصطفى أشنكي، المدير الجهوي للصيد.	 
حميد الحمودي، مقاول في الصيد.	 
محمد الزبدي، مقاول في الصيد.	 
حسن السنتيسي، مقاول في الصيد والفالحة.	 

______________________________________________________________________________________________________

لقاء جهة العيون – الساقية الحمراء، جلسة افتراضية، 20 أكتوبر 2020

عبد السالم بكرات، والي جهة العيون – الساقية الحمراء. 	 
سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجهوي للعيون – الساقية الحمراء.	 
عبد العزيز بندو، رئيس جامعة ابن زهر. 	 
محمد جعيفر، مدير مركز االستثمار للعيون.	 
جبران الركالوي، مدير وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية ألقاليم الجنوب.	 
محمد الشرقي، مدير مؤسسة فوس بوكراع.	 
موالي حمديولد الرشيد، مقاول، رئيس الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتجات البحر.	 
بدر الموساوي، مقاول، الممثل الجهوي للجامعة الوطنية تحويل وتثمين منتجات البحر.	 
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لقاء جهة كلميم – واد نون، جلسة افتراضية، 22 أكتوبر 2020

محمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم – واد نون. 	 
مباركة بوعيدة، رئيسة المجلس الجهوي لكلميم – واد نون.	 
الحسين عليوي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات. 	 
امبارك النفاوي، رئيس غرفة الفالحة.	 
جبران الركالوي، مدير وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية ألقاليم الجنوب.	 
مراد كاينة، مقاول، مدير مركز االستثمار لكلميم.	 
 	.)Sahara Cactus( كلثومة أشاور، تعاونية صبار الصحراء

 

زيارات ميدانية

إقليم بنكرير
جامعة محمد السادس، بوليتكنيك، بنكرير، 28 دجنبر 2020.	 
المدرسة رقم 1337، خريبكة، 28 دجنبر 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

إقليم تارودانت
دار الزعفران، تاليوين، إقليم نارودانت، 24 يناير 2020.	 
المحطة الجماعية للتطهير، تاكموت، إقليم نارودانت، 25 يناير 2020.	 
دار الطالبة، أونوين، إقليم نارودانت، 26 يناير 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

إقليم إفران
جامعة األخوين، إفران، فاتح فبراير 2020.	 
مركز التنمية الجماعية، أزرو، 2 فبراير 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

إقليم القصر الصغير
زيارة لميناء طنجة المتوسط، 7 فبراير 2020.	 
زيارة لرونو ولمعهد التكوين لمهن صناعة السيارات لطنجة المتوسط  )IFMIA-TM(، 7 فبراير 2020.	 
 	 Varroc(،( وللوحدة الصناعية فــاروك )Tanger Automotive City( زيــارة لمدينــة صناعــة الســيارات بطنجــة

2 فبراير 2020.
______________________________________________________________________________________________________

عمالة وجدة
دار السبتي، وجدة، 28 فبراير 2020.	 
دار القروية، تافوغالت، 29 فبراير 2020.	 
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إقليم بركان
القطب الزراعي )agropole( لبركان، بركان، 29 فبراير 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

إقليم الناضور
مركز الناضور لمعالجة اإلدمان، الناضور، 29 فبراير 2020.	 
ميناء الناضور غرب المتوسط، الناضور، 29 فبراير 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

إقليم النواصر
قطب النواصر لصناعة الطائرات، 11 مارس 2020.	 
زيارة لمعمل بومبارديي )Bombardier-Midparc(، 11 مارس 2020.	 
زيارة لمعهد مهن صناعة الطائرات، 11 مارس 2020.	 

______________________________________________________________________________________________________

عمالة الدار البيضاء
القطب الصناعي "كازانيرشور"، 11 مارس 2020.	 
 	.)ALTRAN-PSA( مكتب الدراسات في الهندسة: ألطران-شركة بوجو
إديميا المغرب )Idemia Maroc(  المتخصصة في األمن الرقمي والقياسات البيومترية. 	 
 	.)Medz( المنصات الصناعية واألوفشورينغ ميدز

______________________________________________________________________________________________________

إقليم الجديدة
الجرف األصفر، المكتب الشريف للفوسفاط، 24 يوليوز 2020.	 
مشروع بيما-صايدم )Puma-SAEDM(، 24 يوليوز 2020. 	 

______________________________________________________________________________________________________

عمالة العيون
زيــارة ألوراش المشــاريع الكبــري فــي طــور اإلنجــاز: الجامعــة، المركــز االستشــفائي الجامعــي، قصــر 	 

.2020 أكتوبــر   20 المؤتمــرات، 
ورش ميناء العيون )المرسى(، 20 أكتوبر 2020.	 
الميناء الفوسفاطي، 20 أكتوبر 2020.	 
المجمع التكنولوجي )technopole( فم الواد، 20 أكتوبر 2020.	 
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نداءات للمشاركة

مساهمة تالميذ الثانويات حول "مغرب الغد"  .1

حول النداء

أطلقــت االستشــارة بتاريــخ الثانــي مــن إبريــل 2020 حــول موضــوع "مغــرب الغــد" بشــراكة مــع وزارة التربيــة 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي.

توصلــت لجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي ب 277 3 مقالــة مــن جميــع جهــات المغــرب. واعتبــرت كل هــذه 
المقــاالت  كمســاهمات.

ولتشــجيع المشــاركة المدنيــة والمواطنــة، تــم تمتيــع 22 تلميــذ بتقديــر خــاص نظرا لجــودة وفــرادة مقاالتهم، 
ســواء كانــت مكتوبــة باللغــة العربيــة، األمازيغيــة، الفرنســية، أو اإلنجليزيــة وذلــك خــالل حفــل أقيــم يــوم 

الجمعــة 26 يونيــو 2020  بأكاديميــة المملكــة.

وقد تم اختيار المساهمات بطريقة صارمة عبر عملية من ثالث مراحل:
 

مــن 27 أبريــل إلــى 10 مايــو، تمــت عمليــة اختيــار أوليــة مــن طــرف األكاديميــات الجهويــة التــي انتقــت 	 
10 مقــاالت عــن كل جهــة )120 مقــال فــي المجمــوع(.  

وفــي مرحلــة ثانيــًة، قامــت لجنــة وطنيــة مكونــة مــن أعضــاء مــن اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي 	 
ومــن ممثليــن عــن وزارة التربيــة باختيــار 44 مقالــة )أفضــل 22 مقالــة على المســتوى الوطنــي ومقالتان 

عــن كل جهــة(، وذلــك علــى أســاس شــبكة تقييــم تركــز علــى جــودة الحجــج ووضــوح األفــكار.
وفــي مرحلــة ثالثــة، مــن 23 مايــو إلــى فاتــح يونيــو، تــم االســتماع عبــر تقنيــة النــدوة بالفيديــو إلــى 44 	 

تلميــذا، كل علــى حــدة، مــن طــرف هيئــات مكونــة مــن أعضــاء مــن اللجنــة الخاصــة للنمــوذج التنمــوي 
ومــن ممثليــن عــن وزارة التربيــة. 

وفــي نهايــة العمليــة، تــم اختيــار أفضــل عشــر مقــاالت علــى المســتوى الوطنــي وأفضــل مقالــة فــي كل جهة 
)12 جهــة(، وهــي 22 مقالــة التــي تــم  االحتفــاء بهــا. وتجــدون أســفله أســماء أصحابها.

أيمن حالمي، ثانوية التميز ببنكرير، مراكش – آسفي.	 
فاطمة الزهراء إلمو، ثانوية الواحة، درعة – تافياللت.	 
سامي برادة، ثانوية بئر إنزاران، بني مالل – اخنيفرة.	 
مالك أهمو، ثانوية التدريب الحسني، الداخلوة – وادي الذهب.	 
نهال المرناوي، ثانوية األمين، العيون – الساقية الحمراء.	 
أدريوش حذيفة، ثانوية التميز ببنكرير، مراكش – آسفي.	 
حنان أسركان، ثانوية المختار السوسي، كلميم واد نون.	 
رانيا العجراوي، ثانوية األرز، الدار البيضاء – سطات.	 
فاضل الحمداني، ثانوية موالي يوسف، طنجة – تطوات – الحسيمة.	 
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فاطمة-الزهراء الجندي، ثانوية العراقي النخيل، مراكش – آسفي.	 
كوثر الكرفاتي، ثانوية السالم، الجهة الشرقية.	 
محمد أمي الرافقي، ثانوية خليل عابد الحافظ، الرباط – سال – القنيطرة.	 
مروة عبة، ثانوية ابن الهيثم، ورزازات، درعة – تافياللت.	 
إلياس الحاليلي، ثانوية المجموعة المدرسية برادة، الدار البيضاء – سطات.	 
 مروان عمر بنسعيد، ثانوية قوس قزح الكبير، الرباط – سال – القنيطرة.	 
خديجة اليشوطي، ثانوية عبد اهلل كنون، الجهة الشرقية.	 
شيماء الدراق، ثانوية القاضي عياض، طنجة – تطوان – الحسيمة.	 
هيبة الكاري، ثانوية المعهد المدرسي إكازاكون، فاس – مكناس.	 
يسرى خلو، ثانوية العياشي، درعة – تافياللت.	 
سلمى الوايسي، ثانوية مؤسسة تميز للتعليم الخصوصي، سوس – ماسة.	 
 سعد الشايري، ثانوية موالي ادريس، كلميم – واد نون.	 
زينب واصف، ثانوية التميز ببنكرير، مراكش – آسفي.	 

مساهمة طلبة الجامعات  .2

حول النداء

ــم  ــاع التعلي ــة لقط ــات التابع ــاء الجامع ــدوة رؤس ــع ن ــراكة م ــة، بش ــوذج التنمي ــة لنم ــة الخاص ــت اللجن وجه
ــداءا بتاريــخ 22 أبريــل 2020، لتقديــم مســاهمات مــن طــرف طــالب الجامعــات  ــي والبحــث العلمــي، ن العال
مــن مســتوى الماجســتير والدكتــوراه علــى شــكل مقــال مكتــوب، فرديــاً أو جماعيــاً، حــول مغــرب فــي الغــد، 
يتنــاول أحــد المواضيــع الســتة التاليــة: التربيــة والتكويــن وقابليــة التشــغيل؛ االقتصــاد والقــدرة التنافســية، 
االبتــكار والرقمنــة، الجهويــة والحكامــة، التغييــر المناخــي والمــوارد الطبيعيــة، والمجتمــع والتنميــة. بلــغ عــدد 
ــى الشــكل  ــار 22 مســاهمة عل ــم اختي ــر ت ــي األخي ــة. وف ــن 15 جامع ــة 359 مشــاروع م المســاهمات األولي

التالــي:

فــي الفتــرة مــن 15 مايــو و 10 يونيــو 2020، تــم اختيــار أولــي علــى مســتوى كل جامعــة علــى حــدة 	 
أفضــل المشــاريع التــي تناولــت المواضيــع المعنيــة. وفــي نهايــة هــذه المرحلــة  وضعــت قائمــة قصيــرة 

ب 59 مشــروعا.
وفــي الفتــرة مــن 29 إلــى 30 يونيــه، اســتمعت اللجنــة إلــى 59 طالبــا فــي ســت مجموعــات خصصــت 	 

للمواضيــع الســتة المطروحــة مــن طــرف اللجنــة.

وفــي نهايــة المنافســة داخــل كل مجموعــة، اختــار أعضــاء اللجنــة 14 مشــروعا مقدمــة مــن طــرف 22 طالبــا 
تميــزت بنوعيتهــا وثرائهــا. وفــي مــا يلــي الئحــة المشــاريع المعتمــدة فــي المياديــن الســتة التــي تــم تحديدهــا 

. مسبقا
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الجهوية والحكامة: أي جهة للغد؟	 

هند بلعزيز، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة.	 
حنان الكريم، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء.	 

اإلنسان ومجتمع الغد: أي مجتمع للغد؟	 

حليمة معنان وحكيمة حمادي، جامعة محمد األول، وجدة.	 
محمد شهيد، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة.	 

التغيرات المناخية والموارد الطبيعية: أي أجوبة لمغرب الغد؟	 

مهدي الخالقي، جامعة القاضي عياض، مراكش.	 
جيهان اللويتي، جامعة القاضي عياض، مراكش.	 
حنان اليعكوبي، جامعة محمد الخامس، الرباط.	 

التربية، التكوين والقابلية للشغل: أي جامعة للغد؟	 

سارة الليفنضلي وغزالن السخون، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء. 	 
حمزة بن حجي وعلي بنذهبية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة.	 
مريم اللماشي، هاجر البروهمي، حمزة النحال وعمر أوكاد، جامعة محمد الخامس، الرباط.	 

االبتكار والرقمنة: أي مكانة لالبتكار في مغرب الغد؟	 

دعاء العزيزي، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة. 	 
أحمد البدوي وعبد الحي العماري، جامعة جامعة الحسن األول، سطات.	 

االقتصاد والتنافسية: أي اقتصاد للغد؟	 

إناس النديه وصفاء بلقاضي، جامعة موالي إسماعيل، مكناس. 	 
الشرعي المعتصم، جامعة جامعة محمد األول، وجدة.	 
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نداء لمساهمة نزالء السجون  .3

حول النداء

ــخ  ــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، بتاري ــة والمندوبي ــة الخاصــة لنمــوذج التنمي وجهــت اللجن
30 يوليــو 2020، نــداءا لمســاهمات الســجناء فــي كل المؤسســات الســجنية فــي المملكــة. ودعــي نــزالء 

الســجون إلــى المشــاركة كتابــة برؤيتهــا "لمغــرب الغــد" وكيــف يمكــن أن يســاهموا فيــه.

وقــد توصلــت اللجنــة بمــا مجموعــه 225 مســاهمة. وتشــكلت لجنــة قــراءة اختــارت 32 مســاهمة تميــزت 
بنوعيــة تحريرهــا وببنــاء حججهــا. وســيتم نشــر هــذه المســاهمات المتميــزة فــي عــدد خــاص مــن مجلــة 

"دفاتــر الســجين".

عبد العزيز األطرسي	 
عبد العزيز طالح  	 
عبد الوارث عامر 	 
عبد الرحمان كاربة	 
عبد السالم حسني الصقلي	 
أحمد فطوش	 
ضحى مواسن	 
الحبيب زكتير  	 
فاطمة الزهراء حمام	 
هاجر المقدم	 
حسن سراتة	 

خليل خالل	 
ميمون أزناي	 
محمد فتوح	 
محمد الطيب العلمي الدويري	 
محمدالجارودي	 
محمد العقل	 
محمد حاسني	 
مصطفى عدي	 
مصطفى القدوي	 
موالي عبد اهلل الطاهري	 
محمد البغيلي	 

عمر ضعيف	 
أسامة عباس كروم	 
رشيد الفوندي	 
رشيد أوغانم	 
سهام بندو	 
اسماعيل أبراري	 
طارق أيت حمو	 
يوسف المصمودي	 
زكريا الغازي	 
زكريا غادي  	 
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الئحة المواطنين المساهمين

اإلدريسي ماجدة	 
أبيروك آية	 
األبيض دالل	 
األبيض عصام	 
األبيض فتحي	 
األبيض ندى	 
األبيض نهيلة	 
أخيرة ياسين	 
اإلدريسي ريم	 
اإلدريسي زهيرة	 
اإلدريسي سعيد	 
اإلدريسي سليطن مهدي	 
اإلدريسي ماجدة	 
اإلدريسي محمد	 
إستين لحسن	 
إسراء ياسين	 
إسقاال كريم	 
إسالم محسن	 
إسماعليي علوي محمد	 
إسماعليي علوي وجدان	 
إسماعيل إلهام	 
إسماعيلي إدريس	 
إسماعيلي أمل	 
إسماعيلي حنان	 
إسماعيلي علوي حفيظ	 
إسماعيلي علوي زكرياء	 
إسماعيلي فاطمة الزهراء	 
إسماعيلي نوفل	 
إصالح آية	 
أفروخي كمال	 
إكرام اهلل سلمى	 
إكزبان هاجر	 
أكوسو يوسف	 
أكوموس محمد	 
أماست الطيب	 
أموازير محمد	 
أميمة غزلي	 
أو موسى أسامة	 
أوبا أمين	 
أوباليك محمد	 
أوبال عبد الرحيم	 
أوبلعيد وليد	 
أوبلكاس رضوان	 
أوبنالة محمد	 
أوبيبي أيوب	 
أوتدرارين معاد	 
أوتزمورت رشيدة	 

أوتشارفات مبارك	 
أوتغرار إبراهيم	 
أوتفراوت بشرى	 
أوجا حفصة	 
أوجا محمد	 
أوجمعة هاجر	 
أوحاسين محمد	 
أوحاكي عايشة	 
أوحسين رحاب	 
أوحمامي ياسين	 
أوحمو مالك	 
أوحنو إكرام	 
أوحني مليكة	 
أوخادجو إكرام	 
أوخاي بشرى	 
أوخيري هاجر	 
أوداديب راضية	 
أودالي حسن	 
أوداود مروان	 
أوديدة جهاد	 
أورام محمد	 
أوراوي زكرياء	 
أوردان هشام	 
أوردي ليلى	 
أورفت جعفر	 
أورفت محمد	 
أوريك نوال	 
أوزغيري محمد	 
أوزم زكرياء	 
أوزوزال سلمى	 
أوزي نهى	 
أوزيد إلياس	 
أوزيد إلياس	 
أوزيرار نور الدين	 
أوسعدان عبد المجيد	 
أوسعيد سلوى	 
أوسليمان عيسى	 
أوسنسي محمد	 
أوسي مراد	 
أوشا محمد	 
أوشاهد منال	 
أوشايب عبد المجيد	 
أوشطاشن سلمى	 
أوشن تاليت	 
أوشن جميلة	 
أوشيت بشرى	 
أوطراح حفيظة	 

أوطيحا يوسف	 
أوغانم بادية	 
أوغتشي سعيد	 
أوقار هاجر	 
أوقدور رشيد	 
أوكا عمر	 
أوكبوش عبد اهلل	 
أوكبير عبد الرحمان	 
أوكوا ندى	 
أوكيدي نهيلة	 
أوكيل عبد الرحيم	 
أولحرير فيصل	 
أولعبوس عايشة	 
أولغازي رضا	 
أولقاضي يسرى	 
أولمعطي رانية	 
أولمودن محمد	 
أولوش أيمن	 
أومازيل ياسين	 
أومان سفيان	 
أوماني حميد	 
أومساد معاد	 
أومناد عثمان	 
أوموسى أسماء	 
أومونية مومن	 
أوناس فؤاذ	 
أوناصر هبة	 
أونزاي حميد	 
أونزو ضحى	 
أونشيب سعيد	 
أوهجيت إسماعيل	 
أوهرمو مها	 
أويحيى فاطمة الزهراء	 
أويهي حمزة	 
إيتركين عبد اهلل	 
إيجي هاجر	 
إيحرزي شيماء	 
إيحيا أميمة	 
إيرهبولة رشيد	 
إيرو زهرة	 
إيريزني إلهام	 
إيزاران محمد	 
إيزال مروى	 
إيزم رضا اهلل	 
إيسلي كريمة	 
إيصولد ديسلوفر	 
إيغزران إكرام	 

إيفرحالن خديجة	 
إيفركن يوسف	 
إيفروان إبراهيم	 
إيفولو سومية	 
إيكبان حسن	 
إيكيدر يونس	 
إيكيري مصطفى	 
إيالة عساسي	 
إيماس لحسن	 
إيماسان محمد	 
إيمنتزي يوسف	 
إيموريك فاطمة الزهراء	 
إينضادرت يسرى	 
إيهلي رشيد	 
إيهيشر عادل	 
أيوب حداد	 
البدوي عبد الرحيم	 
براهيم لغراري	 
براهيم مكني	 
البروشي مجدولين	 
البريني أمل	 
البصيلي عثمان	 
بكدوري محمد حبيب	 
البكيري خولة	 
بلكندوز عبد الكريم	 
بوراحي دريس	 
بوعياد محمد	 
البيهي غيثة	 
تابت مروان	 
تاج أحمد عمر	 
تاج الدين بنيس	 
تاج الدين هند	 
تاخرافة حمزة	 
تادرغي شيماء	 
تادغوتي ليلى	 
تازراتي كمال	 
تازي الريفي لينا	 
تازي الغالي	 
تازي حلواني دعاء	 
تازي زينب 	 
تازي عبد اإلله	 
تازي عثمان	 
تازي محمد	 
تازي مهدي	 
تازي وفاء	 
تاسمامت محمد	 
تاسنفو مبارك	 
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تاشفين يوسف	 
تاغزوتي سلمى	 
تاكفة أنس	 
تامر آية	 
تامسماني المقدمي 	 

مهدي
تامسماني نعيم	 
تاملوكونان المّسعد	 
تامنت رشيد	 
تامنت سلمى	 
تايق عطاء	 
تايق نادية	 
تايكي آية	 
تايموري المهدي	 
تبت حمزة	 
تبت سعاد	 
تبت عبد اهلل	 
تجاني عبد العظيم	 
تجاني عمر 	 
تحزيمة فاطمة	 
تحنوتي هاجر	 
تحياتي محمد	 
تدالوي حمزة	 
تديلي كوثر	 
ترابي سمير 	 
ترابي شيماء	 
ترايبا ياسمين	 
ترغي نجوى	 
تركيستي عبد الحق	 
ترميدي آية	 
تريت لمياء	 
تريد أنس	 
تريفس نبيل	 
تريكي وليد	 
تزاني وسام	 
تسولت هبة اهلل	 
 تشيش عادل	 
تشيش عادل	 
تعفارت وهيبة	 
تعمارت محمد	 
تفتاف آية	 
تفراس مراد	 
تفكير نور	 
تكاني فاتن	 
تكو علي	 
تالثيني عبد الغني	 
تلسغاني آية	 
تلمساني خليل	 
تلمساني محمد	 
تليدي ريم	 
تليدي لطيفة	 
تمراوي ندى	 
تمري مها	 
تموت ياسين	 

تمود سناء	 
تميم نجاة	 
تميم ندى	 
تميمي توفيق	 
تميمي حسن	 
تنبا إلهام	 
تنموترت طالل	 
تهامي ريحانة	 
تهراوي غزالن	 
تهوم كمال	 
تهيمي غيثة	 
توابي إشراق	 
توبي سعيد	 
توبي وديع	 
توتال دعاء	 
تودي مريم	 
توراوي قطر الندى	 
توزاني حكيم	 
توزاني رشيدة	 
توزاني غيثة	 
توزاني فاطمة الزهراء	 
توزاني فؤاذ	 
توزاني لمياء	 
توزاني محمد	 
توزاني وداد	 
توزاني وصال	 
توزانين محمد	 
توس سناء	 
توش فتح اهلل	 
توغي وائل	 
توفيق أسماء	 
توفيق زينب	 
توفيق وصال	 
تومي سارة	 
تومي سلمى	 
توناسي محمد	 
تونتي محمد حمزة	 
تونسي أشرف	 
تونسي غيثة	 
تونسي مروان	 
تويجر يوسف	 
تيال أمين	 
تيامي محسن	 
تيج علي	 
تيزاوي محمد	 
تيليوة أنس	 
ثقيل مريم	 
جابر الحسان	 
جابر صالح الدين	 
جابر طارق	 
جابري أيمن	 
جابلخير بشرى	 
جابير حسن	 
جاخا رضوان	 

جاد جواد	 
جاد-الطيب رفقي	 
جادور أمل	 
جادور إيناس	 
جاريدي بشرى	 
جاريني محمد	 
جاع رشيد	 
جاع لطيفة	 
جاع محمد	 
جاما حفصة	 
جاي منصوري هناء	 
جايح مليكة	 
جباح حسناء	 
جبار زهير	 
جباري حاتم	 
جباري هبة	 
جباه سلمى	 
جبجي طارق	 
جبرالي أيمن	 
جبران أسامة	 
جبران صهيب	 
جبراوي عبد الكريم	 
جبري رحمة	 
جبري عابد	 
جبري نعيمة	 
جبري يحيى	 
جبري يوسف	 
جبل لعفو عبد الصمد	 
جبل لمياء	 
جبور آية	 
جبور عبد اهلل	 
جبور نسرين	 
جبوري فضول حسن	 
جبوري وصال	 
جبيلو علي	 
جبيلو محمد	 
جحايمي رشيد	 
جدان لميساء	 
جدة حسام	 
جدوبي سناء	 
جديوي فاطمة الزهراء	 
جراري هند	 
جرتي مريم	 
جرفي محمد	 
جرما عبير	 
جرموني محمد	 
جريفة محمد	 
جزار ابتسام	 
جزولي آدم	 
جزولي بشرى	 
جزولي عيشة	 
جزولي لينا	 
جطيوي عبد الغني	 
جعداني سلمى	 

جعداوي سفيان	 
جعفر أسماء	 
جعفري وصال	 
جعوان صوفيا	 
جعوان غيثة	 
جفال عبير	 
جكار سارة	 
جكار سارة	 
جالب أيمن	 
جالل عبد الرحمان	 
جالل نعيمة	 
جليل بنعباس الطعارجي	 
جليل عماد	 
جمال الحسين	 
جمال الدين دنيا	 
جمال محمد	 
جمالي ريم	 
جمالي منصف	 
جمالي منصف	 
جمري سارة	 
جمعة المصطفى	 
جمعة محمد	 
جمعة مروى	 
جمودي آية	 
جمومي حمزة	 
جمومي مروى	 
جمون عبد الكبير	 
جميل آية	 
جميل بدر	 
جناتي إدريسي فاطمة 	 

الزهراء
جناتي أيمن	 
جناتي محمد	 
جنان إبراهيم	 
جنان سلمى	 
جنان عبد العزيز	 
جنان ناصر	 
جنة إحسان	 
جندي فاطمة الزهراء	 
جنكار مصطفى	 
جنيدي وئام	 
جهامي خليل	 
جهمي خليل	 
جهني مريم	 
جواد مريم	 
جواو محمد	 
جوجي يوسف	 
الجود لبنى	 
جوريو توفيق	 
جوريو عبد السالم	 
جوهرة محمد	 
جوهري بدر	 
جوهري زهرة	 
جوهري شيماء	 
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جوهري ياسمين	 
جويبي محمد أمين	 
جويد كوثر	 
جويرة المعطي	 
جويشات شيماء	 
جيبي عبد الرحمان	 
جيك محمد	 
جياللي إحسان	 
جياللي عتاب	 
حسن الخطار	 
حسن لعكير	 
الحالفي التهامي	 
الحليب إكرام	 
حملي عبد الرحيم	 
حميد مفيد	 
خابا آدم	 
خاجي سليم	 
خافو محمد	 
خالد المرابط	 
خالد المهدي	 
خالد جنات	 
خالدي إلياس	 
خالدي عبد الحق	 
خالدي فاطمة الزهراء	 
خالدي يازيد	 
خالص نعيمة	 
خالي يوسف	 
خان حسن	 
خان خليل	 
خاوي نور الدين	 
خاي إكرام	 
خايف أسماء	 
خايف اهلل رحاب	 
خباز أحمد	 
خباطي بدر الدين	 
خبزي علي	 
خبوز نهيلة	 
خبويز شيماء	 
خجاج صفاء	 
خداد ريم	 
خدي عبد الرحيم	 
خّراب رميساء	 
خراطي بشرى	 
خربوش عثمان	 
خربي فاطمة الزهراء	 
خرسة هند	 
خرشوف كوثر	 
خرشي أسماء	 
خرشيش عبد اهلل	 
خرواش بشرى	 
خزان نعيمة	 
خزاني يوسف	 
خزوب ياسمينة	 
خزيبة محمد خليل	 

خشالي ليلى	 
خشيش إيمان	 
خضارة أيمن	 
خضاري أشرف	 
خطاب إحسان	 
خطاب نبيل	 
خطابي عبد اللطيف	 
خطابي محمد	 
خطابي هبة	 
خطاشة خديجة	 
خطاني عبيد	 
خطري إلياس	 
خطيب نهيلة	 
خفيفي وصال	 
خالط فؤاذ	 
خالف زكرياء	 
خلخالي عصام	 
خلصي ضحى	 
خلطة عبد المنعم	 
خلطي إيمان	 
خلفاوي عبد الرزاق	 
خلفاوي يوسف	 
خلفوني وئام	 
خلفي سلسبيل	 
خلفي كوثر	 
خلكان منال	 
خلكان منال	 
خلو ياسين	 
خلو يسرى	 
خلوب صبرين	 
خلوف كرمات عادل	 
خلوفي رحاب	 
خلوفي فاطمة الزهراء	 
خلوفي نضال	 
خلوقي أسماء	 
خلوي هبة	 
خليفة حسن	 
خليفي أسامة	 
خليفي زبيدة	 
خليفي عبد اهلل	 
خليفي نور	 
خليفي يحيى	 
خليل وصال	 
خمال عمراني سعد	 
خمسي أحالم	 
خمسي شرف	 
خمسي محمد	 
خمسي محمد	 
خمسي ندى	 
خمسي ندى	 
خمليشي جيهان	 
خمليشي عبد اإلله	 
خمليشي عيشة	 
خمليشي عيشة	 

خمليشي نادر	 
خموس عبد الوهاب	 
خنوس طه	 
خنوفي عثمان	 
خوخ حميد	 
خودايلو أسامة	 
خوش عبد الرحيم	 
خوضري دعاء	 
خوكا هاجر	 
خولة كبوسة	 
خومان أنس	 
خويا سفيان	 
خويا وصال	 
خوية نبيل	 
خويلي لطيفة	 
خويلي معاد	 
خي محمد	 
خيار اليزيد	 
خياطي أمينة	 
خياطي حميد	 
خياطي رجاء	 
خياطي محمد	 
خيداش أميمة	 
خير عثمان	 
خيرات محمد	 
خيراوي أمين	 
خيرون بالل	 
خيرون سامية	 
خيري ابتسام	 
خيري كنزة	 
خيري مالك	 
خيري ياسين	 
خيشعة حمزة	 
خيضر وئام	 
خيطر لينا	 
خيالجي عادل	 
خيي عبد الحليم	 
دافيد الصياغ	 
دريس بوراحل	 
رابي عايشة	 
رابي محسن	 
رابي نادية رشاد إكرام	 
راجي إسماعيل	 
راجي رشيد	 
راجي سامية	 
راجي شعيبية	 
راجي عادل	 
راجي محمد	 
راجي نور الدين	 
راجي يونس	 
راحلي نصيبة	 
رازق مصطفى	 
راشد عبير	 
راشد مصطفى	 

راشدي اليعقوبي 	 
إسماعيل

راصد عبد الوهاب	 
راضي إكرام	 
راضي أميمة	 
راضي بنجلون كنزة	 
راضي حسام	 
راضي حسن	 
راضي خديجة	 
راضي زكرياء	 
راضي لمياء	 
راضي هند	 
رافي فاطمة 	 
راقي أنس	 
راقي زينب	 
رامي حنان	 
رامي سهام	 
رامي نجيم	 
رامي هاجر	 
رامي هبة	 
رامي يحياوي مريم	 
راوي أنس	 
راي هبة	 
رائد إيمان	 
ربابطي أميمة	 
رباح سلمى 	 
رباح عبد الرحيم	 
رباح وليد	 
رباي فدوى	 
ربحي أنس	 
ربحي نسيمة	 
ربحي هدى	 
ربوة سناء	 
ربوج محمد	 
ربون فاطمة الصخيري 	 

شيماء
ربون محمد	 
ربيجو حاتم	 
ربيح مريم	 
ربيح مصعب	 
ربيعة عمار	 
رتاء محمد	 
رتمانز يوسف	 
رجب أمين	 
رجب زياد	 
رحال نادية	 
رحالي أمينة	 
رحالي هشام	 
رحاوي وسام	 
رحماني أسماء	 
رحماني دعاء	 
رحموني الحسن	 
رحموني أيوب	 
رحو مريم	 
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رحو وداد	 
رحوان لحسن	 
رحومني محمد	 
رحوي حسن	 
رحوي قطر الندى	 
رحيل لمياء	 
رحيم جمال	 
رحيم محمد	 
رحيوي غزالن	 
رخاوي حنان	 
رداد كوثر	 
رديدات حفيظ	 
رزاقي محمد	 
رزقاوي محمد	 
رزقي كمال	 
رزوق سارة	 
رزوق غيثة	 
رزوقي دنيا	 
رزوقي وصال	 
رزوك صفاء	 
رسامي عبد العزيز	 
رسوت رجاء	 
رشد جميلة	 
رشد رجاء	 
رشدان هناء	 
رشدي إلياس	 
رشدي محمد	 
رشيد أمل	 
رشيد عمر	 
رشيدة محمد	 
رشيدي أمينة	 
رشيدي أيوب	 
رشيدي صالح الدين	 
رشيدي منال	 
رشيدي هبة	 
رشيدي وسام	 
رضوان أسية	 
رضوان الجوهري	 
رضوان جيها	 
رطابي نادية	 
رطالي هبة اهلل	 
رطباوي عبير	 
رطوبة ياسين	 
رعد مريم	 
رغيوي المهدي	 
رفاي أسامة	 
رفيق عبد الرحمان	 
رفيق مريم	 
رفيقي محمد أمين	 
رقادي آية	 
رقراق سيف الدين	 
رقي إلياس	 
رقية إبراهيم	 
ركاب أحمد	 

ركالي فدوى	 
ركان حفيظ	 
ركراكي شيماء	 
ركوينة إيمان	 
ركيبة سومية	 
رلبورماكي سليم	 
رمام عبد الرحيم	 
رماني نادية	 
رمشون حميد	 
رمضان جالل الدين	 
رمضان مليكة	 
رمضاني إيمان	 
رمضاوي سعاد	 
رملي ابتسام	 
رملي دعاء	 
رملي دعاء	 
رملي رشيد	 
رواج نوال	 
رواز محمد العربي	 
رواك أسامة	 
روان كوثر	 
روان نزار	 
رواني قساوي هاجر	 
روزي ابتسام	 
روس إحسان	 
روفي هبة اهلل	 
روندي حمزة	 
رويطة صالح الدين	 
رويفو رجاء	 
رويكي مريم	 
رويني صافية	 
رياش رضوان	 
رياض آية	 
رياضي خلود	 
ريان إدريس	 
ريان كمال	 
ريان ياسين	 
ريحاني محمد	 
ريحي ضحى	 
ريريش فاطمة	 
ريس أيوب	 
ريس حسناء	 
ريس زهرة	 
ريس سلمى	 
ريس ضحى	 
ريسي سعد	 
ريسي مريم	 
ريش فاطمة الزهراء	 
ريفول سمير	 
ريفي آية	 
ريفي أيوب	 
ريق العربي	 
زاكي أيوب	 
زاكي دعاء	 

زاوي خليل	 
زايخ فردوس	 
زجلي بالل	 
زحل ليلى	 
زحل معاد	 
زدراوي رضوان	 
زدكي عثمان	 
زدكي عثمان	 
زراد نور الدين	 
زراد هاجر	 
زراطي يوسف	 
زرزاق محمد	 
زرزوف زكرياء	 
زرهوني الحسن	 
زروال إبراهيم	 
زروال فاطمة الزهراء	 
زروال مريم	 
زروال نصيبة	 
زروال ياسمينة	 
زروالة أشرف	 
زروالي حمزة	 
زروالي سميرة	 
زروالي صابر	 
زروالي عبد اإلله	 
زروالي محمد	 
زروالي محمد	 
زروالي محمد أمين	 
زرود دعاء	 
زرود زينب	 
زروق إكرام	 
زروق ياسين	 
زريرة ابتسام	 
زريق كريمة	 
زرين سكينة	 
زريوح صفاء	 
زريولي محمد	 
زطلة فاطمة الزهراء	 
زعبول سامي زياد	 
زعبول هيثم	 
زعراوي صفاء	 
زعري ندى	 
زعنون عبد الرفيع	 
زعومي سكينة	 
زعيم سفيان	 
زغوري فدوى	 
زكاري ابتسام	 
زكاري إبراهيم	 
زكاري أميمة	 
زكاري سارة	 
زكاوة أمين	 
زكراوي فاطمة الزهراء	 
زكري مصطفى	 
زكيم إسماعيل	 
زالل نعيمة	 

زلحاط سارة	 
زلماطي حسناء	 
زلماطي صوفيا	 
زماري سلمى	 
زماني صفاء	 
زمور علي	 
زميميطة عبد الهادي	 
زناتي أنسام	 
زنادي مالك	 
زنبرة سومية	 
زنجامي رشيد	 
زنرتي يسرى	 
زنفي نسرين	 
زنكادي عبد المنعم	 
زنكوري أكرم	 
زنيبر خديجة	 
زنيتر فاتن	 
زهاني فراح	 
زهراني عبد الحكيم	 
زهراني عبد الحكيم	 
زهراوي لمياء	 
زهري آية	 
زهور عمر	 
زهوري كريمة	 
زهيد فاطمة الزهراء	 
زهيدي أميمة	 
زهير حسن	 
زهير طه	 
زهيري جليل	 
زهيري زهير	 
زوادي عبد الغني	 
زوارهي سعيد	 
زوجال وعد	 
زوران هبة	 
زوكارحي أنس	 
زوكي عدنان	 
زوماد فاطمة الزهراء	 
زوماهري هبة	 
زوندي محمد	 
زوهري حسناء	 
زويتينة هبة	 
زويري يوسف	 
زوين آية	 
زوين فاطمة الزهراء	 
زيات أحمد	 
زيات محمد	 
زياد أية	 
زيار محمد	 
زيان بدر الدين	 
زياني الطاهر	 
زياني عثمان	 
زياني فراح	 
زياني لطيفة	 
زياني لينا	 
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زياني ميلود	 
زياني نور	 
زيتوني حاتم	 
زيتوني رانية	 
زيتوني سارة	 
زيتوني عزيز	 
زيتوني محمد لحبيب	 
زيدان عادل	 
زيداني بسمة	 
زيدي إسماعيل	 
زيدي حمزة	 
زيدي صوفيا	 
زيدي كوثر	 
زير عميرة	 
زيرار شيماء	 
زيرار عبد اللطيف	 
زيراري سلمى	 
زيزون سهيلة	 
زيزونة زينب	 
زيطي نبيل	 
زيال كوثر	 
زيلي إبراهيم	 
زيمي أحيد	 
زين الدين رحاب	 
زين الدين يونس	 
زين سلمى	 
زينب علمي	 
زيواني سعيد	 
زيوي أنس	 
ساجد غيثة	 
ساخي أويب	 
ساخي حمزة	 
سادني رضا	 
ساساوي فاطمة الزهراء	 
ساسبو شروق	 
ساسي أنس	 
ساسيوي خديجة	 
ساعتي بوشعيب	 
ساقي أميمة	 
ساقي آية	 
ساكري عبد الحق	 
سالك حفيظ	 
سالكي زكرياء	 
سالمي لبنى	 
سالمي محمد شريف	 
سامر ضحى	 
سامي أشرف	 
ساهل محمد	 
ساهل محمد	 
سايح إيمان	 
سايح زينب	 
سايح زينة	 
سايح سهام	 
سايح شيماء	 

سباب أمل	 
سباب زينب	 
سبابي سامي	 
سباعي اإلدريسي سارة	 
سباعي بكاري يوسف	 
سباعي عبد الحليم	 
سبتي مخلص	 
سبتي وصال	 
سبعة رجال معاد	 
سبيتي آية	 
سبيك هبة	 
سبيل أمينة	 
سبيل محسن	 
ستلي رجاء	 
ستوتي محمد رضوان	 
ستي حليمة	 
ستيتو أحمد	 
ستيتو أمل	 
ستيتو حسن	 
ستيتو دعاء	 
ستيتو عزيز	 
ستيتو عصام	 
ستيتو محمد	 
ستيتو نسرين	 
ستيوني محمد	 
سجا الدين زهور	 
سجلماسي جعفر	 
سجيدي محمد	 
سحاقي عبد اللطيف	 
سحراني مروى	 
سحري مهدي	 
سحمان كوثر	 
سحمودي إيمان	 
سحنون أميمة	 
سحنون نهيلة	 
سحنون يحيى	 
سحنوني محمد أشرف	 
سحيمي صفاء	 
سخيري الحسين	 
سخيري عثمان	 
سداتي فاطمة الزهراء	 
سدرة فاطمة الزهراء	 
سراج هبة	 
سرتي خليل	 
سرحان فاطمة الزهراء	 
سرساري محمد	 
سرغيني فاطمة الزهراء	 
سرقال إيمان	 
سرهيري ياسر	 
سروف المصطفى	 
سريدي آية	 
سريدي فاطمة الزهراء	 
سريدي فاطمة الزهراء	 
سعد دعاء	 

سعد عز الدين	 
سعدان مروى	 
سعداني مصطفى	 
سعداني نور الدين 	 
سعداني يحيى	 
سعداوي إيمان	 
سعداوي خليل	 
سعداوي شيماء	 
سعدوني مروان	 
سعدي الخليفة	 
سعدي أميمة	 
سعدي فاطمة	 
سعو إبراهيم	 
سعود إحسان	 
سعود محمد	 
سعودي عبد اهلل	 
سعيد بدر	 
سعيد جابري	 
سعيد سفيان	 
سعيد سفيان	 
سعيد طه	 
سعيد عبد النبي	 
سعيد فاطمة الزهراء	 
سعيد مسعودي غيثة	 
سعيد نشيط	 
سعيد هبة	 
سعيدة حيون نور الدين	 
سعيدي أنس	 
سعيدي حبيبة	 
سعيدي خالد	 
سعيدي سعيد	 
سعيدي عايشة	 
سعيدي عمر	 
سعيدي مريم	 
سعيلتي محمد أمين	 
سغيلفي فاطمة الزهراء	 
سفاني أسامة	 
سفياني منير	 
سفير عمار	 
سفيني ندى	 
سقاط زوبيدة	 
سقاط عادل	 
سقاط عمر	 
سقاط فاطمة الزهراء	 
سقاف نعيمة	 
سقلي ابتسام	 
سقلي حسني أمينة	 
سقلي خالد	 
سقلي فاطمة الزهراء	 
سقلي نعيم	 
سقيلي محمد	 
سكاح مها	 
سكارب عبد العزيز	 
سكراتي مريم	 

سكالبي طه	 
سكوبان مبارك	 
سكوت محمد 	 
سكور رانية	 
سكوني علي	 
سكيفي سلوى	 
سكيني يوسف	 
سالب خولة	 
سالسي رضوان	 
سالسي عبد القادر	 
سالسي نبيل	 
سالك إجالل	 
سالم الحسين	 
السالم عمار	 
سالمة إسراء	 
سالمة دعاء	 
سالمي سلمى	 
سالوني أيوب	 
سالوي بادية	 
سالوي حمزة	 
سالوي عمير	 
سالوي ليلى	 
سلسبيل ربيع	 
سلمان جنات	 
سلمون ياسين	 
سلموني إلياس	 
سلمي صفاء	 
سلمي محمد	 
سلواني عبد اهلل	 
سلوم سمير	 
سليطين محمد	 
سليلو عماد	 
سليم محمد	 
سليمان نزيهة	 
سليماني بوعيون عبد 	 

الحكيم
سليماني فاطمة	 
سليماني كريم	 
سليماني محمد	 
سليماني محمد	 
سليماني موالي الوافي	 
سليماني يوسف	 
سليمي حمزة	 
سمار سلوى	 
سمار نهى	 
سماعلي آية	 
سمان فاطمة الزهراء	 
سماني محمد	 
سمران ريانة	 
سمري نزار	 
سماللي إبراهيم	 
سماللي أمينة	 
سماللي سعيد	 
سماللي محمد لحبيب	 
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سمني مريم	 
سموس هبة	 
سميح دعاء	 
سميح محمد	 
سميدي عالء الدين	 
سمير العلوسي 	 
سميرة شوقي	 
سميع خولة	 
سمينة محمد أمين	 
سمينو سلمى	 
سنادر مراد	 
سنبا سكينة	 
سنة يونس	 
سهدان محمد	 
سهالوي أمين	 
سهلي أميمة	 
سهلي آية	 
سهلي عبد الحق	 
سهم ضحى	 
سهيل فاطمة الزهراء	 
سهيم هاجر	 
سوتوري أمينة	 
سوسان مروى	 
سوسدي أنس	 
سوسو محمد	 
سوسي أحمد	 
سوسي تملي سلمان	 
سوسي خديجة	 
سوسي زينب	 
سوصاني محمد	 
سوصاني وصال	 
سويد دعاء	 
سويدي حنان	 
سويسي آية	 
سويهل لطيفة	 
سياح فراح	 
سياح وفاء	 
سياعلي رانية	 
سيدي بابا سلمى	 
سيدي بابا عصام	 
سيدي داود عثمان	 
سيطل فاطمة	 
سيف الحق سعد	 
سيف الدين إيمان	 
سيف أنس	 
سيف سفيان	 
سيفي شريف	 
سيكا مبارك	 
سيمور عبد اهلل	 
سيناسور نادر	 
سيوري صليحة	 
شابي أسماء	 
شايد أمين	 
شايل هناء	 

شايلندرا جاين	 
صابر أيمن	 
صابر جمال	 
صابر فاطمة الزهراء	 
صابري سهيل	 
صابونجي أنس	 
صادق بسمة	 
صادق مروان	 
صادقي إيمان	 
صادقي نهيلة	 
صاديق إبراهيم	 
صاديق كمال	 
صاديق منال	 
صاديقي آية	 
صاديقي سومية	 
صاديقي عبد اهلل	 
صاديقي فاطمة الزهراء	 
صالح إلياس	 
صالحي المختار	 
صالحي بدر	 
صالحي عبد العزيز	 
صالحي فردوس	 
صالحي كوثر	 
صالحي محمد	 
صالحي وداد	 
صايب هدى	 
صباح صديق	 
صبار إبراهيم	 
صبار أميمة	 
صبار عادل	 
صبار عمور	 
صبار هبة	 
صبرا هبة اهلل	 
صبري خديجة	 
صبري غزالن	 
صبري فاطمة الزهراء	 
صبري مريم 	 
صبري ياسر	 
صبري يوسف	 
صبوح محمد	 
صحابي أسماء	 
صحراوي شيماء	 
صحراوي نهيلة	 
صحصاح رميساء	 
صحصاح سعيد	 
صحالوي محمد	 
صحيح صفاء	 
صحيح صفاء	 
صدري خالد	 
صدقي عبد الغفور	 
صدقي فيصل	 
صدقي يونس	 
صدوقي سكينة	 
صدوقي كوثر	 

صديقي طارق	 
صروخ عبد السالم	 
صغير إيمان	 
صغير خديجة	 
صغير محمد	 
صغير مريم	 
صغير مهدي	 
صغير هبة	 
صغيري أحمد	 
صغيري مصطفى	 
صفاف عبد اإلله	 
صفر أميمة	 
صفر حليمة	 
صفري عايدة	 
صفصافي سارة	 
صفوان جميلة	 
صفوح خولة	 
صفوح ياسين	 
صالح الدين إلياس	 
صالح الدين أمين	 
صالح أمين	 
صالح حنان	 
صمداوي حمزة	 
صمدي دعاء	 
صمدي ريم	 
صمدي طارق	 
صنداوي سكينة	 
صنداوي ياسمين	 
صنهاجي سناء	 
صنهاجي شيماء	 
صنهاجي مريامة	 
صواب مروى	 
صوابي محمد أمين	 
صوفي ريحان	 
صوفي سفيان	 
صوفي محمد	 
صوير معاد	 
صويلح مريم	 
صيبري طارق	 
صيدقي أميمة	 
طاربيسن زياد	 
طارق العتناني	 
طارق فاطمة	 
طارق هجهوج	 
طاطي ياسر	 
طاع ندى	 
طاغي هشيم	 
طاكي سناء	 
طاكي شيماء	 
طالب علي مريم	 
طالبي حفصة	 
طالحي دنيا	 
طالي نبيل	 
طاليب شيماء	 

طاليبي نهيلة	 
طاهري إيمان	 
طاهري بشرى	 
طاهري شروق	 
طاهري شيماء	 
طاهري شيماء	 
طاهري شيماء	 
طاهري صفا	 
طاهري صفاء	 
طاهري محمد أمين	 
طاهري مروان	 
طاهري نجيب	 
طاهري وديع	 
طاهري ياسر	 
طاوسي زينب	 
طاوسي سلمى 	 
طاوسي عبد الحكمي	 
طاوسي كريم	 
طاوسي كوثر	 
طايمورية فاطمة الزهراء	 
طباعي بالل	 
طبعة ياسين	 
طبيب عبد الغفور	 
طبيزة نبيل	 
طجاوي أيوب	 
طحاب الحسين	 
طراعي ابتسام	 
طرطوش إلهام	 
طرفي أمين	 
طرفي أيمن صالح	 
طروي وجدان	 
طريبق ياسر	 
طريق أحالم	 
طالل لحلو	 
طالل مريم	 
طالل وصال	 
طلحاوي رضوان	 
طلحة ريم	 
طلحة سفيان	 
طلحة لينا	 
طلعة محمد أشرف	 
طمس زهير	 
طمطم سامية	 
طنطاوي هشام	 
طه إلياس	 
طهروش رشيد	 
طواف سفيان	 
طوالي محمد	 
طواهري ابتسام	 
طواوش حسن	 
طوباغي هشام	 
طوزي شهد	 
طويبة دعاء	 
طويق محمد	 
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طويل حسام الدين	 
طويل سفيان	 
طيار سفيان	 
طيار عزيز	 
طيان علي	 
طيبي زكرياء	 
طيبي زهر الدين	 
طيبي زهير	 
طيف إيمان	 
عابد علمي شهبون	 
العاشوري فاطمة الزهراء	 
العافية هدى	 
عباكة إبراهيم	 
عبد الجليل ابو ماجد	 
عبد الحي الرايس	 
عبد الصمد غانمي	 
عبد العالي حارث	 
عبد العزيز لمغاري	 
عبد اللطيف تلمساني	 
عبد اهلل الزرهوني	 
عبد اهلل خياري	 
عبوس بسمة	 
عبيدة نادية	 
عتازاغين شهيرة	 
عتازي فهد	 
عثمان رشيد	 
عثمان يوسف	 
عثماني آية	 
عثماني خديجة	 
عثماني زينب	 
عثماني سعد	 
عثماني سلمى	 
عثماني فاطمة الزهراء	 
عثماني فاطمة الزهراء	 
عدنان بنبراهيم	 
العراقي الحسيني محمد	 
عراقي حسيني حبيبة	 
عراقي حسيني محمد	 
العرايشي لمياء	 
العرج وصال	 
عرجي عبد اإلله	 
العرش نجالء	 
العروسي أسامة	 
العروسي المصطفى	 
العروسي سارة	 
العروسي فاطمة الزهراء	 
العروسي مالك	 
العروسي وهبي شدى	 
العروسي ياسين	 
العريجة عبد الصمد	 
العريشي الخمار	 
العريشي بدر	 
العريفي حسناء	 
العريفي زينب	 

العزاوي ميمون	 
عزيزة هالل	 
العزيزي وئام	 
العسري أسماء	 
العسري خديجة	 
العسري فاطمة	 
العسري فاطمة	 
العسري كوثر	 
العسري مروى	 
العسري نبيلة	 
العسلي إسماعيل	 
العسلي أيمن	 
عصمان خالد	 
العطم عادل	 
العطيش هشام	 
عكاش إيناس	 
علكبوشي خالد	 
العلكي كوثر	 
علواني سعيد	 
العلود بشرى	 
عماري آية	 
عماري حسنية	 
عمر فصال	 
العموري نورة	 
العميري بدر	 
العميري سلمى	 
العناية رجاء	 
عوابو صفاء	 
عوابوش داود	 
عوابي زكرياء	 
عوابي نعمان	 
عواد رياض ربيع	 
عواد عثمان	 
عوادة محمد	 
عوادي علي	 
عواش فدوى	 
عواشة سلمى	 
عوال أسامة	 
عوامر عبد الوهاب	 
عود الطاهرة	 
العوفي محمد	 
العوفي مصطفى	 
العوفير نجوى	 
عويسة عبد اهلل	 
عويسي سلمى	 
عويشة محمد	 
عويطية سعاد	 
العويمير الحسين	 
العويني هند	 
العياشي محمد	 
غالي هشام	 
غرابي يوسف	 
غربال بدر الدين	 
غريس فراس	 

غريسي العياش	 
غزال محمد	 
الغزالي سعيدة	 
غزيو مروان	 
غميرس أمل	 
غنام مها	 
غوميد مراد	 
فاطمي محمد أمين	 
فكاك عبد اللطيف	 
قادري أميمة	 
قادري بسمة	 
قادري زياد	 
قادري معنى آية	 
قادري نهيلة	 
قاسمي زينب	 
قاسمي عبد الحفيظ	 
قاسمي كوثر	 
قاسمي محمد	 
قاصوي عمر	 
قاهر مالك	 
قايدي سليم	 
قباج سارة	 
قبلي مالك	 
قجدامي آدم	 
قجقالي وفاء	 
قدا أحمد نزار	 
قدراني عثمان	 
قدريوي سمير	 
قدسي يوسف	 
قدميري عبد اإلله	 
قدميري ليلى	 
قدو فاضمة	 
قدور عمر	 
قدور عمر	 
قدور مليكة	 
قدوري أيوب	 
قدوري سعيد	 
قدوري عبد القيوم	 
قدوري محمد	 
قراب آية	 
قراط فراح	 
قرة العين هبة	 
قرشاط أميمة	 
قرشاوي عمر	 
قرشي شيماء	 
قرشي ميسم	 
قرطاشي نور السالم	 
قرطوطي محمد أمين	 
قرفشو ياسين	 
قرقيبو حجيب	 
قرواني أحالم	 
قرواني هنية	 
قروطي أنس	 
قريد كريمة	 

قريش يوسف	 
قريشي عبد المنعم	 
قزبر زينب	 
قسام لطيفة	 
قسطاوي حفصة	 
قسميوي أحمد	 
قسو محسن	 
قسوح سمان	 
قشاو أمل	 
قشمار سلمى	 
قصاوي عبد العالي	 
قصبي محمد	 
قصبي محمد	 
قصري إدريس	 
قصيد أيوب	 
قطبي أسماء	 
قطبي رشيدي	 
قطوبي هبة	 
قطيف حليمة	 
قالي محمد	 
قلطيحة حسن	 
قلمي سلمى	 
قمحي محمد	 
قمر حمزة	 
قمرة غزالن	 
قناة وفاء	 
قودوسي شيماء	 
قويدر شيماء	 
قويدري سلمى	 
قياس محمد	 
قيدي محمد	 
قيدي محمد	 
قيدي محمد	 
قيسو إحسان	 
قيصر محمد	 
قيصري سفيان	 
كادا حسام	 
كارمي محمد	 
كاري هبة	 
كاك وصال	 
كاكي عبد القادر	 
كامش هاجر	 
كاملي فاطمة الزهراء 	 
كاي خديجة	 
كباب كنزة	 
كبادرج عبد الفتاح	 
كبداني إيمان	 
كبور عبد الحميد	 
كبوري شيماء	 
كبون إكرام	 
كبيرو محمد	 
كتابي فياللي عز الدين	 
كتاني محمد حاتم	 
كتاني هند	 
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كتاني ياسمين	 
كثير محمد سعيد	 
كجان محمد	 
كحل توفيق	 
كدار محمد إلياس	 
كداري زكرياء	 
كدان هاديل	 
كدل حفصة	 
كدل ليلى	 
كراجي محمد	 
كراش عماد	 
كراكشو أمين	 
كراوي فتيحة	 
كردود أيوب	 
كرزازي علي	 
كرفاص ثورية	 
كرفاطي كوثر	 
كركار ياسمين	 
كرم يونس	 
كرمال فاطمة الزهراء	 
كرماوي رانية	 
الكرماي عبد الغني	 
كرمي عدنان	 
كرواني حاتم	 
كرواني معاد	 
كروم خالد	 
كرومي آية	 
كرومي عبد الفتاح	 
كريام يوسف	 
كرير أنس	 
كرير ياسمين	 
كريزي أحمد	 
كريش عزيز	 
كريش علمي حنان	 
كريشات كنزة	 
كريشي سهام	 
كريم اولغازي 	 
كريم دعاء	 
كريم عبد اهلل	 
كريم فاطمة الزهراء	 
كريم محمد أمين	 
كريمي سارة	 
كريمي يونس	 
كزياني فردوس	 
كزيزة يوسف	 
كسايباتي محمد	 
كسيكس غيثة	 
كسيكسو حميد	 
كشار وجدان	 
كشاوي وئام	 
كشني فتاح	 
الكصيبي إلياس	 
كعب هبة	 
كعبوبة شمس الضحى	 

كعري رانية	 
كعزي سعد	 
كاللي محمد أمين	 
كلثومي محمد	 
كليخي عبد الرحيم	 
كماط موسى مواس	 
كمال عماد	 
كمال كنزة	 
كمال مروى	 
كمال هبة	 
كمور حليمة	 
كميل صبري 	 
كناني عبد المالك	 
كناني علوي عماد	 
كنتانة شيماء	 
كنتاوي وديع	 
كندير أبديل	 
كنزاز عبد الرحمان	 
كنزة لحلو	 
كنزي سهل	 
كنسان سهيل	 
كنوك نورجيهان	 
كنون صالح الدين	 
كنوني خولة	 
كنوني سهام	 
كنيزية محمد	 
كنيزية هبة	 
كنيزية هبة	 
كنيني مروى	 
كهاجي لينا	 
كهوشي فاطمة الزهراء	 
كهيم سليمة	 
كوبي نجاة	 
كوج مريم	 
كوديال إكرام	 
كوراني سلمى	 
كورتي جابر	 
كورتي عمر	 
كورو يونس	 
كوزال شيماء	 
كوشني مروى	 
كوشي أمل	 
كوشي إيمان	 
كوطا عز الدين	 
كوكاو لحسن	 
كويس هدى	 
كويكا زكرياء	 
كيحل آية	 
كيري إيمان	 
كيلي جعفر	 
كيميا عياشي	 
الحق نوح	 
الماشي مريم	 
المني ياسمين	 

المي إلياس	 
المين حبيبة	 
المين محمد	 
لبابي غزالن	 
لبار زهور	 
لباز هاجر	 
لباز هبة	 
لباهي سارة	 
لبحر إكرام	 
لبحر أنس	 
لبحيري محمد	 
لبداوي سلمى	 
لبراق فاطمة الزهراء	 
لبراهمي مريم	 
لبرني نبيل	 
لبرني نبيل	 
اللبريني أحمد	 
اللبريني حنان	 
لبغيل لطيفة	 
لبياري آية	 
لبيط محمد	 
لجعول آية	 
لجغش آية	 
لجمر أسماء	 
لجواد أيمن	 
لحبايري أشرف	 
لحجام إحسان	 
لحجوجي محمد	 
لحجوي مريم	 
لحجيوي مالك	 
لحداد هبة	 
لحر فاطمة الزهراء	 
لحراك سعاد	 
لحراك عمر	 
لحراك غرافي حفصة	 
لحرامي بشرى	 
لحرش أسماء	 
لحرش توفيق	 
لحرش حفصة	 
لحرور أسماء	 
لحروري معاد	 
لحريز محمد	 
لحريشي نزهة	 
لحزيمري يوسف	 
لحسكوري نوال	 
لحسينية ريان	 
لحكازي عبد الهادي	 
لحلو حليمة	 
لحلو سلمى	 
لحلو عادل	 
لحلو محمد	 
لحلو محمد طه	 
لحلو يحيى	 
لحلوبي أمل	 

لحماري وجدان	 
لحمامي رميساء	 
لحماوي هبة	 
لحمر جيهان	 
لحمر هبة	 
لحمري زكرياء	 
لحمري عبدو	 
لحمياني إيمان	 
لحميد لبنى	 
لحميدي أبو علي	 
لحميدي إحسان	 
لحميدي أشرف	 
لحميوي هدى	 
لحنيش صالح الدين	 
لحنين مريم	 
لحوات فاطمة	 
لحوتي سلمى	 
لحيان خديجة	 
لحيان محمد	 
لحياني رضا	 
لحياني زهور	 
لحياني زينب	 
لحيرس حسناء	 
لحيري رضا	 
لحيمري رفقة	 
لخاطيري لطيفة	 
لخايال نجوى	 
لخراط مروى	 
لخريسي زكرياء	 
لخشين خديجة	 
لخضاري محمد	 
لخضر إدريسي بثينة	 
لخضر إلياس	 
لخضر أميمة	 
لخضر سارة	 
لخضر سعاد	 
لخضر سلمى	 
لخضر عبد الرحمان	 
لخضر نهى	 
لخضر هشام	 
لخضوري محمد	 
لخضيسي زهير	 
لخالط أميمة	 
لخليفي كنزة	 
لخو فاطمة الزهراء	 
لخوري عمر	 
لخيلفي بنت يوسف 	 

فاطمة الزهراء
لدهم سيف اإلسالم	 
لراكي الطيب	 
لزرق راضية	 
لزرق صوفيا	 
لزرق محمد	 
لزعر أيمن	 
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اللشعل فاطمة	 
لشكر آية	 
لشكر بدر	 
لشكر مفضل	 
لشكر نور الدين	 
لشكر هدى	 
لشكر هشام	 
لشهب أمينة	 
لشهب إيمان	 
لشهب حفصة	 
لشهب حفيظ	 
لشهب سعيد	 
لشهب عبد الحق	 
لشهب محمد	 
لشهب محمد	 
لصفر إيمان	 
لصفر هبة	 
لصفر هبة 	 
لصفر يونس	 
لطرش نسرين	 
لطفي أنيس	 
لطفي حياة	 
لطفي شروق	 
لطفي عبد الحق	 
لطفي محمد	 
لطفي مروى	 
لطفي مهدي	 
لطيف لحلو	 
لعافية مونة	 
اللعبي توفيق	 
لعبيتي إلهام	 
لعبيد أمل	 
لعبيدة سناء	 
لعبيدي إدريس	 
لعبيدي أسماء	 
لعبيدي فاطمة الزهراء	 
لعجيلي سلمى	 
لعدواي خولة	 
لعرايشي رجاء	 
لعروي محمد طه	 
لعزري نسيمة	 
لعسري منال	 
لعسري نزار	 
لعشاشي مروى	 
لعشرات هاجر	 
لعشير شيماء	 
لعشيري لؤي	 
لعصابة عبد الحق	 
لعصابة عبد الحق	 
اللعطي خولة	 
لعفيف إلياس	 
لعلج حمزة	 
لعلمي مروى	 
لعميري إلهام	 

لعوني أشرف	 
لعويست جبران	 
لعيساوي أنور	 
لغازي ياسمين	 
لغراري زكاري مصطفى	 
لغرايب الشرقاوي	 
لغروس عبد الجبار	 
لغروس ليلى	 
لغروس محمد	 
لغروس نهاد	 
لغريسي أمتنان	 
لغريسي مريم	 
لغزال حمزة	 
لغزال عثمان	 
لغزالي حفصة	 
لغظف حنان	 
لغيامين رشيد	 
لفاف وصال	 
لفاهم حاتم	 
لفحل مورية	 
لفحيل كمال	 
لفخيمة شيماء	 
لفراني عادل	 
لفقير أميمة	 
لفقير وردية	 
لفنضالي سارة	 
لقاري وفاء	 
لقرفي صوفيا	 
لقريشي وجدان	 
لقزيدر هبة	 
لقصابي إلياس	 
لقصيري محمد	 
لقصيلي سهيلة	 
لقطيمط زينب	 
لقوس سلمى	 
لكاديا رضا	 
لكاوبين سمير	 
لكبابر شيماء	 
لكبابر شيماء	 
لكباص هيثم	 
لكبير عالء الدين	 
لكبير هبة	 
لكبير ياسين	 
لكبيري ابتسام	 
لكحل آسية	 
لكحل آسية	 
لكحل آية	 
لكحل دعاء	 
لكرار مصطفى	 
لكراطي ياسين	 
لكراع كوثر	 
لكرافس إنصاف	 
لكرافس حسام	 
لكرد حسن	 

لكرد حنان	 
لكريدي إيمان	 
لكريريب كريم	 
لكريش إيمان	 
لكريني إلياس	 
لكريني جنان	 
لكزولي نهيلة	 
لكزيز أمين	 
لكطارني نهيلة	 
لكلوبي غزالن	 
لكليل محمد	 
لكموش فيصل	 
لكناوي فاطمة الزهراء	 
لكوش عالء	 
لكوشي أمل	 
لكير أسعد	 
للهريدات طفرة	 
لماحي أمل	 
لماغي أيسر	 
لمباركي أنس	 
لمباركي نجالء	 
لمباركي نسرين	 
لمتاني نهيلة	 
لمتوني يسرى	 
لمجد هاجر	 
لمحجور سلمى	 
لمحو أسية	 
لمحوس ياسمين	 
لمخزين نصر الدين	 
لمدبيح إنصاف	 
لمدرة جمعة	 
لمدني عبد الجبار	 
لمرابط زينب	 
لمرابط ندى	 
لمراس سهام	 
لمراني أنس	 
لمراني علوي سعاد	 
لمريحي محمد	 
لمريضي أمين	 
لمريني جمال	 
لمزيبري ندى فردوس	 
لمسكد سعيد	 
لمسيح أيوب	 
لمسيح هاجر	 
لمشنكط مليكة	 
لمغاري إكرام	 
لمغاري إلياس	 
لمغاري عبد اهلل	 
لمغاري عمر	 
لمغاري هيثم	 
لمغربي إيمان	 
لمغربي جيهان	 
لمقدم أيمن	 
لملوم أيمن	 

لمنادي مريم	 
لمنور سلمى	 
لمنور لبنى	 
لمهيليك خديجة	 
لمو فاطمة الزهراء	 
لمودن سليمة	 
لموشتر مجيد	 
لميازي أمين	 
لمير سعيد	 
لندن لورانس	 
لهادي يسرى	 
لهاشمي رفيق	 
لهاكور زينب	 
لهديلي فاطمة الزهراء	 
لهراج سلمى	 
لهراس ندى	 
لهرام فاطمة الزهراء	 
لهاللي أميمة	 
لهاللي عبد المغيث	 
لهول إكرام	 
لواجيهي زكرياء	 
لواريقي عزيز	 
لواطي مروى	 
لوافي مريم	 
لوانجي محمد	 
لوباب أحمد	 
لوحيد يوسف	 
لوحيدي عبد الحق	 
لوديني كمال	 
لوديي نرجس	 
لوران بيرو	 
لوردي خديجة	 
لورطي كوثر	 
لورطي منى	 
لورياغلي سارة	 
لوسيفي سعيد	 
لوشاحي أسية	 
لوعزي ريم	 
لوكيلي فاطمة الزهراء	 
لوكيلي محمد	 
لوكيلي هند	 
لولمعاطي رانية	 
لوليدة زهراء	 
لوماني حفصة	 
لومايسي عبد الناصر	 
لوهيب دعاء	 
ليتوس أمين	 
ليحياوي محمد	 
ليمان إلهام	 
ليوبي بنا عامر رجاء	 
ليوسفي أميمة	 
ليوسفي حبيب محمد	 
ليوسفي صفية	 
ليوسفي كريمة	 
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ليوفي محمد أمين	 
ليونسي نسيفة	 
ماجيي ياسمين	 
مادي لحسن	 
ماركيتر يونس	 
مازني عبد اإلله	 
مالك زينب	 
مالك مالك	 
مالكي حاليبي إحسان	 
مالكي سوسن	 
المالكي طارق	 
مالكي منال	 
مالكي هند	 
مالكي وفاء	 
ماليكي يوسف	 
مامون فؤاد	 
ماموني الحسين	 
ماموني علوي سارة	 
ماهري سكينة	 
مباركي هند	 
مباهي هشام	 
مبخوت صالح الدين	 
مبرور مالك	 
مبروك إيمان	 
مبروكي جمال	 
مبروم سلمى	 
مبشور أيمن	 
متاني سلمى	 
متخم معاد	 
متقي حمزة	 
متقي سارة	 
متقي عادل	 
متوكل بوشعيب	 
متوكل لحسن	 
متوكل محمد	 
متوني علي	 
مجاهد حمزة	 
مجاهد حمزة	 
مجاهد زكرياء	 
مجاهد هشام	 
مجاهدي بوحانة	 
مجاهدي رانية	 
مجبير عبد اإلله	 
مجد أمين	 
مجدكي معاد	 
مجدوبي الراضي وئام	 
مجدوبي عمر	 
مجدي لينا	 
مجري ضحى	 
مجريط يوسف	 
مجغيرو ياسين	 
مجيدي شاما	 
مجيدي ندى	 
مجين بدر الدين	 

محاش عبد الفتاح	 
محافظ نزهة	 
محالي عماد	 
محالي عيشة	 
محب أيوب	 
محب حياني مها	 
محب سلمى	 
محب عالء	 
محب مروى	 
محب نزهة	 
محب هبة	 
محبوب هبة	 
محجوب دعاء	 
محجوب وئام	 
محجوبي فاطمة الزهراء	 
محجوبي هاجر	 
محجور خديجة	 
محجور مصطفى	 
محراش أحمد	 
محرور نادرة	 
محساني صفاء	 
محسن أمل	 
محفوظ أيوب	 
محفوظ حبيبي	 
محفوظ حفيظ	 
محفوظ زكرياء	 
محفوظ فاطنة	 
محفوظ مالك	 
محالوي صالح الدين	 
محالوي مريم	 
محلحل إلياس	 
محمد الباوش	 
محمد البوداللي	 
محمد الجاي	 
محمد بوغالم	 
محمد جعباق	 
محمد خولة	 
محمد زيزون 	 
محمد طنجي	 
محمد لطفي مريني	 
محمدي أحمد مهدي	 
محمدي زينب	 
محمدي فاطمة	 
محمدي محمد ياسين	 
محمدي يونس	 
محمدين المهدي	 
محموح يسرى	 
محمودي عبد الحق	 
محمودي يوسف	 
محياوي عثمان	 
محيجر ياسين	 
محيرك عبد الهادي	 
مخالص إنتصار	 
مختاري سكينة	 

مخلص سعد	 
مخلص سلمى	 
مخلص عادل	 
مخلوف عبد العزيز	 
مخلوف علي	 
مخلوف مصطفى	 
مخلوفي سومية	 
مخوخ زكرياء	 
مخوط أمين	 
مدار مصطفى	 
مداصي فاطمة	 
مدبر شيماء	 
مدرك عبد الحكيم	 
مدكوري آية	 
مدني زينب	 
مدني عبد المجيد	 
مدون العربي	 
مّدى حفصة	 
مديان زكرياء	 
مديان عبد الغني	 
مديح رضوان	 
مديش سعد	 
مدينا محمد	 
مديولي هبة	 
مديوني الحسوني هبة	 
مديوني مهدي	 
مرابط إدريسي مصطفى	 
مرابط جميلة	 
مرابط رشيد	 
مرابط عبد الرزاق	 
مرابط عبد المجيب	 
مرابط عمر	 
مرابط فاطمة الزهراء	 
مرابط فردوس	 
مرابط فضل اهلل	 
مرابط محمد	 
مرابط مريم	 
مرابط وليد	 
مرابط ياسمين	 
مرابط ياسين	 
مراد محمد أمين	 
مراسي إيمان	 
مراش وصال	 
مراني علوي محمد	 
مراني محمد األمين	 
مربوح عيشة	 
مربوحي فارس عمر	 
مربي عثمان	 
مرتجي أيوب	 
مرتضى بن عبد الغفور	 
مرجاني وسيم	 
مرزاق أشرف	 
مرزاق أنس	 
مرزاق شيماء	 

مرزاق عبد الرحيم	 
مرزوق خولة	 
مرزوق نور الدين	 
مرزوقي محمد	 
مرسو سعيد	 
مرشد إيمان	 
مرشد معاد	 
مرشد ياسمين	 
مرشودي سناء	 
مرشيش سارة	 
مرضي سناء	 
مرضي فاطمة الزهراء	 
مرضي يوسف	 
مرغاد دينا	 
مرغادي فدوى	 
مرغيش عبد القادر	 
مرفوق حمزة	 
مرناوي نهال	 
مرنور ميلود	 
مرنيسي ريم	 
مروان فاطمة	 
مروس أمل	 
مروش المحفوظ	 
مروك مريم	 
مرون نسرين	 
مرويس محمد	 
مريد زهرة	 
مريزق شيماء	 
مريغا سالم	 
مريم بوعناني	 
مريم سارة	 
مريني ضبيغي فراح	 
مريني ضبيغي فراح	 
مريود محمد	 
مزارع أمل	 
مزاهر كريم	 
مزدوغي يوسف	 
مزدي محمد	 
مزردي علي	 
المزرعة نورة	 
مزرو كمال	 
مزريوي نهيلة	 
مزوارة زينب	 
مزوجي أمل	 
مزور محمد مهدي	 
مزوز أسماء	 
مزوز كوثر	 
مزوزي مروى	 
مزيان فاطمة	 
مزيان مروى	 
مزيان مالك	 
مزيان هند	 
مزياني رانية	 
مزياني هشام	 
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مزين الحسين	 
مزين دعاء	 
مزيوي عمر	 
مساسي سفيان	 
مسالي هبة	 
مسامح أسماء	 
مستجاب ندى	 
مستريح حفصة	 
مستعد حمزة	 
مستعد سامية	 
مستعد هبة	 
مستقام كريمة	 
مستقيم رشيدة	 
مستور رياض	 
مستير حسن	 
مسروبي فهد	 
مسرور عبد العالي	 
مسطاوي أمين	 
مسطاوي يوسف	 
مسعد أمينة	 
مسعودي أيمن	 
مسعودي بثينة	 
مسعودي حفصة	 
مسعودي عزيزة	 
مسعودي مصطفى	 
مسعودي نوال	 
مسعودي يونس	 
مسعودي يونس	 
مسفيوي وفاء	 
مسكي مصطفى	 
مسكين صهيب	 
مسكين ياسين	 
مسكيني عبد الرحيم	 
مسكيني وصال	 
مسلم بوشعيب	 
مسموم خالد	 
مسني ياسين	 
مسوى فريد	 
مسيح ياسمين	 
مسيعاد رشيد	 
مسيعاد نسرين	 
مشاوري سارة	 
مشبال محمد	 
مشبال هبة	 
مشبال وسيلة	 
مشتكر زكرياء	 
مشرك فاطمة الزهراء	 
مشروح هبة	 
مشطي وليد	 
مشعل أسامة	 
مشمور صفاء	 
مشنان زينب	 
مشنان محمد الغازي	 
مصابر إحسان	 

مصاوي سكينة	 
مصباح عبد المنعم	 
مصباح لينا	 
مصباح هشام	 
مصباحي أميمة	 
مصباحي إيمان	 
مصطفى ملوك	 
مصلوحي نجالء	 
مصلوحي ياسمين	 
مصنف إلياس	 
مطبود هاجر	 
مطر أشرف	 
مطراق أحمد	 
مطمطة آية	 
مطويلي فوزي	 
مطيوي دينا	 
معاد الدين جهاد	 
معاد الدين عبد الحق	 
معارير صليحة	 
معاش جواد	 
معاش هشام	 
معاشة شيماء	 
معاشي نهاد	 
معاقيط محمد أمين	 
معتصم أميرة	 
معتصم بوبكر	 
معتصم زينب	 
معتصم هاجر	 
معتقد سيدي محمد	 
معروف إكرام	 
معروف آية 	 
معروف مريم	 
معروفي محمد محسن	 
معروفي وسام	 
معزوز محمد	 
معطاوي إسماعيل	 
معطاوي أشرف	 
معطاوي إكرام	 
معطاوي أمل	 
معطاوي محمد	 
معطال بشرى	 
المعطي عبد السالم	 
معطي مونية	 
معكني منار	 
معالينين محمد عليمام	 
معلقات خليل	 
معمري نهيلة	 
معنان حليمة	 
معناوي عبد الحكيم	 
معنبي محمد	 
معوني بشير	 
معوني محمد	 
معيروش نورة	 
معيزن حسناء	 

معيزي مروى	 
مغازلي إلياس	 
مغراز عبد الرحيم	 
مغران حمزة	 
مغراوي إكرام	 
مغربي إيمان	 
مغربي مراكشي محمد	 
مغزاري إسماعيل	 
مغنوج أمين	 
مغيث أسية	 
مغير كمال	 
مغيز نادية	 
مغيزة زكرياء	 
مفضل أسماء	 
مفكير ضحى	 
مفهوم هناء	 
مفيد بسمة	 
مقاس شيماء	 
مقران إبراهيم	 
مقران حسام	 
مقران لينا	 
مقران منال	 
مقري مروى	 
مكاوي بوحسن	 
مكاوي نعيمة	 
مكاوي يونس	 
مكتفي بشرى	 
مكرازي سومية	 
مكرم ياسمين	 
مكالوي فاطمة الزهراء	 
مكناسي سليم غيثة	 
مكيكة سلمى	 
مكيمل مريم	 
مكيني ياسين	 
ماليك عادل	 
ملواني جيهان	 
ملوك عدنان	 
ملوك محمد	 
ملوك ياسمين	 
ملوكي فردوس	 
ملوكي ياسين	 
ملوكي يسرى	 
ملول حمزة	 
ملول محمد	 
ملوي محمد أمين	 
ملوي محمد طه	 
ملياني أحمد	 
مليح إلياس	 
مليح حمزة	 
ممدوح عادل	 
ممدوحي عبد المنعم	 
مناح زكرياء	 
مناديري ياسين	 
منار ندى	 

مناوري بسمة	 
منتظر علوي علي	 
منجدي صافية	 
منديل أيوب	 
منشيف نعيمة	 
منصفي أمينة	 
منصور إدريس	 
منصور عبد الحفيظ	 
منصور وسيلة	 
منصور يوسف	 
منصوري آية	 
منصوري حمزة	 
منصوري مها	 
منقاشي كوثر	 
منو مريم	 
منواري هاجر	 
منور حليمة	 
منير آدم	 
منير عبد الحق	 
منير ليعموري	 
مهدان أمين	 
مهدان عبد اإلله	 
مهداوي عبد الواحد	 
مهدي لطيفة	 
مهرة نورة	 
مهزوم فاطمة الزهراء	 
مهل سعيد	 
مهم سعاد	 
مهمومة أمل	 
مهيشر نهى	 
مهيضر سفيان	 
مواس إسماعيل	 
موافق فاطمة الزهراء	 
موافق كريم	 
موبكير منى	 
موجان موجان	 
موجان نجوى	 
موجان وصال	 
موحا النوعمي أحمد	 
موحوب أحمد	 
موحوبي مصطفى	 
موحيبي بسمة	 
موحيي يونس	 
مودن إسماعيل	 
مودن جمال	 
مودن عبد السالم	 
مودن فاتن	 
مودن مريم	 
مودو عبد الرزاق	 
مودو محمد	 
مورادي وصال	 
موريغ ياسمين	 
موزون مالك	 
موساتي لطيفة	 
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موساعيد إكرام	 
موساوي سفيان	 
موساوي عبد الفتاح	 
موساوي محمد	 
موساوي وصال	 
موساوي وليد	 
موساوي يسرى	 
موسى آية	 
موسى محمد	 
موسى هبة	 
موسي مريم	 
موش زينب 	 
موشغال أحمد	 
موشوم ياسين	 
موطيب حورية	 
موفايق نجوى	 
موفتي سعد	 
موفواز عثمان	 
موكلي أميمة	 
موكيت حسين	 
موالبي أنس	 
موالي سعيد رشيد	 
موالي علي عين الحوت	 
مولبي النس بيير	 
مولخيل ليلى	 
مولقاف إلياس	 
مولود سعاد	 
مولودي المحجوب	 
مولي يسرى	 
مولين أمين	 
مولين محمد عادل	 
موماد غيثة	 
موماد وردة	 
مومادي آية	 
مومن عبد العزيز	 
مومن محمد	 
مومن مريم	 
مومن ياسمين	 
مومني مريم	 
مومني نصيرة	 
مومني هيثم	 
مونادي زهرة	 
مونجو مجدولين	 
مونيب توفيق	 
موهوب شمس الضحى	 
مياط زكرياء	 
مياه ليلى	 
ميري أسية	 
ميز عثمان	 
ميزان سفيان	 
ميزري نادية	 
ميساو إسماعيل	 
ميساوي ياسمين	 

ميسطار أسامة	 
ميسون أنس	 
ميصرى أيوب	 
ميكو محمد	 
ميلي محمد	 
ميموني عادل	 
ميموني محمد جاد	 
ميموني منال	 
ميموني مهدي	 
ميموني نبيل	 
ميموني يونس	 
ميمي خولة	 
ميمي سارة	 
نابغة حجي محمد	 
ناجح سلمى	 
ناجح سلمى	 
ناجدي عثمان	 
ناجم هشام	 
ناجي السعدية	 
ناجي جالل	 
ناجي كوثر	 
ناجي موالي حسن	 
الناجي ميكو	 
ناجي نادية	 
ناجي وردي أشرف	 
ناجيح عالء	 
ناجيواله بوشعيب	 
نادي ياسر	 
ناس الحاج عبد الرحيم	 
ناشط يوسف	 
ناشيط بشرى	 
ناشيط دعاء	 
ناشيط عبد الواحد	 
ناشيط وئام	 
ناصت هاجر	 
ناصر رضا	 
ناصر عثمان	 
ناصر عيشة	 
ناصر مريم	 
ناصر يوسف	 
ناصري أسامة	 
ناصري الفياللي محمد 	 

عبد السالم
ناصري أمينة	 
ناصري توفيق	 
ناصري عادل	 
ناصري محمد	 
ناصري محمد	 
ناصري مصطفى	 
ناصري نورة	 
ناصري هدى	 
ناصري ياسمين	 
ناصف إلياس	 

ناصير سفيان	 
ناصيف إلياس	 
ناظف صفاء	 
ناعس أيوب	 
نافل عبد اهلل	 
ناهد سعد	 
ناوى أحمد	 
ناوي مروان	 
نايلي منير	 
نايمي محمد أمين	 
نباتي فاطمة	 
نباغ فهد	 
نبراس أميمة	 
نبكة عمر	 
نباللن نورة	 
نبوت عبد الوهاب	 
نبوي سمير	 
نبيه سومية	 
نتاح هاجر	 
نجاتي عزيز	 
نجار عالء	 
نجار هناء	 
نجاري لقمان	 
نجاري هبة	 
نجاشي زكرياء	 
نجر علي	 
نجري حسناء	 
نجماوي إلهام	 
نجمي سلمى	 
نجيب أيت ستي	 
نجيم هشام	 
نحال حسناء	 
نحري محمد أمين	 
نّخال معاد	 
نخالي نجية	 
نخشي عمر	 
نداء عبد العزيز	 
نداح مريم	 
ندوي محسن	 
نديح إيناس	 
نرجي محمد هيثم	 
نرهموش أميمة	 
نصاف مامون	 
نصر اهلل كريم	 
نصر أمين	 
نصيب نعيمة	 
نصير المختار	 
نصير كوثر	 
نصير وليد	 
نعجة بسمة 	 
نعرة إيمان	 
نعسكالن إدريس	 
نعمان إيمان	 

نعمان يوسف	 
نعناعة سلمى	 
نعيم عزيز	 
نعيمة الفضلي	 
نعيمي عبد الفتاح	 
نعيمي محسن	 
نعيمي محمد	 
نغموش فاطمة الزهراء	 
نفاوي بسمة	 
نفزي وصال	 
نفيس دعاء	 
نفيسي وصال	 
نفيفي محمد	 
نقاب أيوب	 
نقاشي آية	 
نقاشي زينب	 
نقر هشام	 
نقرا ضحى	 
نقراشي سلمى	 
نقراوي موالي المصطفى	 
نقيري رميساء	 
نكور الحسين	 
نمر نسرين	 
نموس ابتسام	 
نميري فدوى	 
نميق صفاء	 
نميق يوسف	 
نميلة شيماء	 
نميلي إلهام	 
نهاري سومية	 
نور الدين الهاشمي 	 

الودغيي
نور الدين مريا	 
نور الهادي أمل	 
نور سلوى	 
نوري أميمة	 
نوري أمين	 
نوري مروى	 
نوري مروى	 
نوريح محمد	 
نوزري أسامة	 
نوكاوي بدر	 
نوهيلي عبد الرحمان	 
نويبات محمد ريان	 
نويح أمين	 
نوينو الهراك حميد	 
ني محمد أمين	 
نيبوكوي يوسف	 
نيت بالّ الحسين	 
نيفكيرن ناصر	 
نيفي إكرام	 
واجبير ليلى	 
واجد عادل	 
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وادي أسامة	 
وادي آية	 
وادي زينب	 
واسي إدريس حنان	 
واصف زينب	 
واصف عبد اإلله	 
واعزي محمد	 
واعزيز رانية	 
واعزيز سلمى	 
واعزيز فاطمة الزهراء	 
واعزيز محمد	 
وافي سلمى	 
واقدور عيشة	 
واكريم أيوب	 
واكريم خديجة	 
واكريم محمد	 
واكي إيمان	 
والكفيف أيوب	 
والي إحسان	 
والي زكرياء	 
والي علمي سارة	 
والي علمي عبد الحكيم	 
والي فاطمة الزهراء	 
وتيلي أيمن	 
وجار أنس	 
وجهاني أسماء	 
وحرون نور الدين	 
وحيد عصام	 
وحيدي أيوب	 
وحيدي سعيدة	 
وحيدي كوثر	 
ودغيري خالد	 
ودغيري عبد الغني	 
ودغيري عثمان	 
ودغيري محمد	 
وراطو حفصة	 
ورد طارق	 
وردي إدريس	 
وردي أميمة	 
وردي أنور	 
وردي إيمان	 
وردي حسن	 
وردي سليمان	 
وردي هند	 
وردي وسيمة	 
ورديني محمد	 
ورطا هند	 
ورقا آية	 
وروش عصام	 
ورياغل إسماعيل	 
ورياغل عبد الخالق	 
وريث إيمان	 
وزاري عزيز	 

وزاني الشهدي مراد	 
وزاني الطيبي والء	 
وزاني فاطمة الزهراء	 
وزاني مهدي	 
وزاني موالي المهدي	 
وزاني هداية	 
وسيل لينا	 
وصيل دعاء	 
وطاس أيوب	 
وعدود ربيع	 
وفاء الزبير	 
وفاق شيماء	 
وقاسو سفيان	 
وقاسي ياسر	 
وقاف رشيد	 
وقوار مالك	 
وكيل أميمة	 
والد أحناتي معاد	 
والد الفقير أحمد	 
والد بلحمدي صالح	 
والد بولعايش لطيفة	 
والد حميدو عبد السالم	 
والد حميدوة فاطمة	 
والد داويد رحاب	 
والد سعيد سميرة	 
والد عبد اهلل فاطمة 	 

الزهراء
والد عمر يونس	 
والد قاسم عبد الرفيع	 
والد لعربي علي زينب	 
والد محجوبة عثمان	 
والدسين ياسمين	 
ولهاني لؤي	 
ولي الدين محمد	 
وليدي رانية	 
وليدي لينا	 
وليفي تاسنيم	 
ونكلول فاطمة	 
ونيني عثمان	 
وهابي خولة	 
وهبي لعروسي لبنى	 
وهراني فؤاد	 
وهيبة سارة	 
ويرتي يوسف	 
يازيدي مريم	 
ياسين أميمة	 
ياسين كريم	 
ياشوتي خديجة	 
ياقوتي نجوى	 
ياقين عماد	 
يان كولنبيير	 
اليتيم عثمان	 
يحياوي إدريسي محمد	 

يحياوي ريم	 
يحياوي مريا	 
يحياوي ناهد	 
يحيى أسية	 
يحيى إكرام	 
يحيى جالل	 
يحيى مصطفى	 
يرتي حسن	 
يرو عبد اإلله	 
يعاو رضا	 
يعقوب أميمة	 
يعقوبي حنان	 
يعقوبي سارة	 
يعقوبي صونيا	 
يعقوبي عبد اهلل	 
يعقوبي فاطمة الزهراء	 
يعقوبي محمد	 
يعقوبي نصر الدين	 
يعقوبي وليد	 
يفتاح خالد	 
يفيغ أيوب	 
يماد يسرى	 
يمني الحسين	 
يمني إلياس	 
يميل محمد	 
يوبي أحمد	 
يوس محمد ناصر	 
يوسف مراني	 
يوسفي آية	 
يوسفي غيثة	 
يوسفي غيثة	 
يوسفي يونس	 
يوم الهناء أميمة	 
يومير إلياس	 
يومير صالح	 
يونس صبيحي	 
يونس كبيبشي	 
يونسي سليمان	 
يوهري سميرة	 
ازياني الطاهر	 
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ورشات عمل اللجنة 
الخاصة بالنموذج 

التنموي

الجزء الثاني
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عبد العظيم الحافي: المندوب السامي للمياه . 1
والغابات.

عبد اهلل ساعف: وزير سابق، الجمعية . 2
المغربية للعلوم السياسية.

عبد العالي علوي بلغيتي: كاتب عام سابق . 3
بوزارة الصحة.

عبد العالي دومو: رئيس سابق للمجلس . 4
الجهوي مراكش تانسيفت. 

عبد العاطي حابك: رئيس المؤسسة . 5
الديبلوماسية.

عبد اللطيف عبيد: رئيس الجمعية المغربية . 6
للقضاة.

عبد اللطيف أدبيب: رئيس كونفدرالية . 7
جمعيات الفالحين بصنهاجة من أجل التنمية.

عبد اللطيف لوديي: وزير منتدب لدى رئيس . 8
الحكومة مكلف بإدارة الدفاع الوطني.

عبد العزيز أبارو: الرئيس المدير العام السابق . 9
لشركة المناجم.

عبد العزيز عدنان: مدير الصندوق الوطني . 10
لمنظمات االحتياط االجتماعي.

عبد الفتاح شكيب: أستاذ األمراض التعفنية . 11
والمعدية والطب االستوائي بكلية الطب 

والصيدلة، المركز االستشفائي الجامعي ابن 
رشد في الدارالبيضاء.

عبد الفتاح الدبي: مهندس، أستاذ سابق . 12
بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير.

عبد الحي مودن: باحث في العلوم السياسية.. 13

عبد الحق عزوزي: أستاذ جامعي، مختص . 14
في استراتيجية العالقات الدولية والعلوم 

السياسية المقارنة.

عبد اإلله فونتيربن براهيم: مدير سابق . 15
لألمانة العامة للحكومة.

عبد اإلله الجامعي: رئيس قسم "برنامج . 16
تحسين الدخل واإلدماج االقتصادي للشباب".

عبد الجليل حافر: وزارة االقتصاد والمالية.. 17

عبد الكبير جميع: عضو مكتب بمؤسسة . 18
آسفي.

عبد القادر بوخريص: رئيس سابق، اللجنة . 19
الجبائية باالتحاد العام لمقاوالت المغرب 

.)CGEM(

عبد القادر العربي: خبير في تدبير الموارد . 20
المائية، وأستاذ بالمدرسة المحمدية 

للمهندسين.

عبد القادر زراير: مؤسسة آسفي.. 21

عبد الكريم كيري: مدير البحث والتقنين . 22
والتعاون الدولي بالخزينة العامة للمملكة.

عبد اهلل علوي: مدير سابق للتراث بوزارة . 23
الثقافة.

عبد اهلل لحزام: أستاذ التعليم العالي بالمعهد . 24
الوطني للتهيئة والتعمير، واقتصادي في 

قضايا اإلسكان.

عبد اهلل لعوينة: أستاذ الجغرافيا بجامعة . 25
محمد الخامس بالرباط، كرسي اليونسكو: 

"تدبير البيئة والتنمية المستدامة".

عبد اهلل سهير: رئيس الشبكة المغربية . 26
لالقتصاد االجتماعي والتضامني 

.)REMESS(

عبد اللطيف مرتقي: مدير عام للصندوق . 27
.)CNSS( الوطني للضمان االجتماعي

عبد اللطيف مجاهد: رئيس القسم اإلداري . 28
والمالي-وزارة

عبد اللطيف زغنون: مدير عام لصندوق . 29
.)CDG( اإليداع والتدبير

الخبراء الوطنيون
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صــة بالنمــوذج التنمــوي
الجــزء الثانــي: ورشــات عمــل اللجنــة الخا

عبد المجيد الصغير: أستاذ الفلسفة والفكر . 30
اإلسالمي والحوار ما بين األديان.

عبد المجيد القدوري، مؤرخ جامعة محمد . 31
الخامس بالرباط

عبد المومن محلي: مدير المختبر الوطني . 32
لمراقبة األدوية والمنتجات الصيدلية.

عبد المنعم مدني: مدير عام للوكالة الوطنية . 33
.)ANAPEC( إلنعاش الشغل والكفاءات

عبد الوهاب بلمدني: مدير التخطيط والموارد . 34
المالية بوزارة الصحة.

عبد الواحد فكرت: خبير في التنمية . 35
المستدامة.

عبد الرحمان سمار: مدير المقاوالت العمومية . 36
والخوصصة بوزارة االقتصاد والمالية.

عبد الرزاق الحجري: مدير جمعية الهجرة . 37
والتنمية.

عبد الرزاق جباري: نادي قضاة المغرب.. 38

عبد السالم شدادي: مؤرخ.. 39

عبد السالم دحمان: أستاذ التعليم العالي . 40
بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، 

مختص في التنمية والطاقات المتجددة، 
كاتب عام سابق لتاركا.

عادل عبابو: خبير في السياسات العمومية-. 41
.JPAL

عادل الدويري: وزير سابق للسياحة.. 42

عادل غزال: رئيس الجمعية المغربية . 43
للمستثمرين في الرأسمال )AMIC(، ومدير 

عام لصندوق االستثمارات البديلة.

أحمد عبادي: مفكر إسالمي.. 44

أحمد بلفهمي: قسم البرمجيات والتعاقدات . 45
بمديرية المؤسسات العمومية.

أحمد بنعبدجي: باحث عضو في إئتالف . 46
 .»Emergences«

أحمد بنعبداهلل: قاضي، وخبير في السياسة . 47
العقارية.

أحمد غزالي: رئيس الفيدرالية الوطنية . 48
لجمعيات القروض الصغرى.

أحمد خالد بن عمر: مستشار لدى رئيس . 49
الحكومة.

أحمد لعمومري: كاتب  عام بوزارة إصالح . 50
اإلدارة والوظيفة العمومية.

أحمد رحو: نائب رئيس الكونفدرالية العامة . 51
.)CGEM( لمقاوالت المغرب

أحمد غزاوي: أستاذ بجامعة األخوين-إفران.. 52

عائشة أيت الحاج: قاضية، ورئيسة الجمعية . 53
المغربية للنساء القاضيات.

علي بوعبيد: رئيس مؤسسة عبد الرحيم . 54
بوعبيد ومستشار في السياسات العمومية.

55 ..dataprodect علي العزوزي: مدير عام

علي الصديقي: مدير عام للصناعة، . 56
وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 

والرقمي.

علي السدراتي: رئيس الجمعية المغربية . 57
.)AMIP( للصناعة الدوائية

أمل بوصبع: أستاذ علم االجتماع-قسم علم . 58
االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين 

الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

أمل الطالبي: اختصاصية رئيسة في إدارة . 59
الموارد المائية، البنك الدولي.

أمين حاجي: محام بهيئة الدار البيضاء.. 60

أمينة بنخضرة: مديرة عامة للمكتب الوطني . 61
للهيدروكربورات والمعادن.

أمينة فيكيكي: رئيسة نادي النساء مسيرات . 62
المقاوالت.

أمينة لمريني: حقوقية.. 63

أمينة سوغراتي: رئيسة اتحاد النساء . 64
القاضيات بالمغرب والكاتبة العامة للجمعية 

الدولية للنساء القاضيات بواشنطن.

65 ..HSEVEN أمين الهزاز: الرئيس المؤسس ل

أمين بلمليح: كاتب عام لإلتالف . 66
.»Emergences«
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أمين الديوري: مدير الدراسات والتواصل لدى . 67
.)InfoRIsk( "أنفوريسك"

أمين زروق: رئيس فيدرالية تكنولوجيا . 68
المعلومات واالتصاالت وترحيل الخدمات 

.)APEPI(

69 ..epod’Sعمار أ. ماليك: مدير البحث ب

أنس ولميدي: طبيب وفاعل جمعوي.. 70

أنيس بيرو: وزير سابق مكلف بالمغاربة . 71
المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

أنوار بنعزوز: مدير عام للشركة الوطنية . 72
للطرق السيارة بالمغرب.

عرفات عتمون: كاتب عام للتكوين المهني.. 73

أسماء لمرابط: طبيبة وكاتبة ومديرة سابقة . 74
لمركز الدراسات النسائية في اإلسالم.

أسماء توزلتي: مؤثرة وُمدِونة.. 75

عصيم هشام: مدير المواقع الصناعية الرائدة . 76
بوكالة حساب تحدي األلفية المغرب.

عاطفة البالي: مديرة صندوق المناطق . 77
الصناعية المستدامة )FONZID( بوكالة 

حساب تحدي األلفية المغرب.

عز العرب الحسيبي: مدير عام، الوكالة . 78
.)ANRT( الوطنية لتقنين المواصالت

عز العرب. 79

عزيز جبيلو: كاتب عام، قطاع الشؤون العامة . 80
والحكامة بوزارة االقتصاد والمالية.

عزيز عراقي: معماري وأستاذ بالمعهد الوطني . 81
.)INAU( للتهيئة والتعمير

عز الدين الميداوي: رئيس جامعة ابن طفيل . 82
.)CPU( ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات

عز الدين غفران: عميد كلية العلوم القانونية . 83
واالقتصادية واالجتماعية-السويسي بجامعة 

محمد الخامس الرباط.

عز الدين كتاني: محام وأستاذ جامعي.. 84

عز الدين السدراتي: مقاول.. 85

بشير الراشدي: رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة . 86
.)INPPLC( والوقاية من الرشوة ومحاربتها

بدر إيكن: مدير معهد البحث في الطاقة الشم. 87
.)IRESEN(  سية والطاقات الجديدة

بسمات فاسي الفهري: محامية بهيئة الدار . 88
البيضاء.

بنهزاد نوباري: نائب ممثل يونسيف المغرب.. 89

بشرى النحيلي: مديرة الموارد البشرية-. 90
ليديك.

بشرى توفيق: مديرة المعهد الوطني للعمل . 91
االجتماعي-طنجة. 

إبراهيم بوستة: مدير قطب "المتابعة . 92
والتقييم" بوزارة الداخلية.

إبراهيم فاسي الفهري: رئيس معهد أمادوز.. 93

إبراهيم جاي: شريك في أفريقي إيفانت . 94
والوكالة المغربية لالستثمار.

إبراهيم أوموناح: مدير قطب اإلستراتيجية . 95
والتخطيط-المكتب الوطني للكهرباء والماء 

الصالح للشرب.

كاميليا بنزاكور: مستشارة في استراتيجة . 96
المقاولة والولوج إلى سوق الشغل.

شكيب عاشور: مدير الماركتينغ واستراتيجية . 97
األعمال- هواوي.

شكيب علج: رئيس الكونفدرالية العامة . 98
.)CGEM( لمقاوالت المغرب

دنيا بومهدي: مديرة عامة لصندوق المغرب . 99
الرقمي للمغرب الخاص بالمقاوالت الناشئة 

. MITC Capitalفي المجال الرقمي

إدريس بنهيمة: مستشار ووالي سابق بالدار . 100
البيضاء.

إدريس اليزمي: رئيس مجلس الجالية . 101
المغربية بالخارج.

المصطفى رابي: كولونيل مدير مركز اليقظة . 102
والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية 
بالمديرية العامة ألمن نظم المعلومات.
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الجــزء الثانــي: ورشــات عمــل اللجنــة الخا

السعيد عزوزي: نائب المدير العام بوكالة . 103
حساب تحدي األلفية المغرب.

فوزي لقجع: مدير الميزانية بوزارة االقتصاد . 104
والمالية.

فوزي مرجي: أستاذ بجامعة القاضي عياض . 105
بمراكش.

فرح عشباب: ُمدِونة.. 106

فاطمة الوكيلي: صحفية، وعضوة باللجنة . 107
المكلفة بصندوق الدعم لإلنتاج السينمائي 

المغربي.

فتح اهلل السجلماسي: األمين العام السابق . 108
لالتحاد من أجل المتوسط ورئيس مؤسس 

.Positive Agenda Advisory ل

فاطمة الزهراء بياز: مقاولة، ومؤسسة . 109
.New Work Lab ومديرة عامة ل

فاطمة دريوش: نائبة رئيسة مجموعة عمل . 110
.GIEC 1 ل

111 ..Lion Tree France فاتن ليت: رئيسة

فؤاذ بريني: رئيس الوكالة الخاصة طنجة . 112
المتوسط. 

فوزية عسولي: رئيسة فيدرالية الرابطة . 113
.)LMDF( الديمقراطية لحقوق المرأة

فراس موازيني: مدير مؤسسة درسوس . 114
المغرب تونس.

حبيبة عيساوي: رئيسة قسم التكوين . 115
بالتدرج المهني بقسم التكوين المهني.

حكيمة العلمي: مديرة قسم مراقبة . 116
األنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي 

ببنك المغرب.

117 .LMS- ،حميد العثماني: الرئيس التنفيذي
.ORH

حميد ماهر: مدير مساعد. مجموعة بوسطن . 118
لالستشارة.

حميد توفيقي: مدير عام لصندوق اإليداع . 119
والتدبير- العاصمة.

حمزة بلكبير: العامل المكلف بمالية الجماعات . 120
المحلية-وزارة الداخلية.

حمزة اكديرة: رئيس المجلس الوطني لهيئة . 121
الصيادلة.

هناء بكاري: مهندسة.. 122

حنان فزاين: مسؤولة عن البرامج- مؤسسة . 123
درسوس.

حسن بهيج: الرئيس المدير العام لشركة . 124
.l’APEBI وعضو ب IBM

حسن بلخياط: عضو المجلس الوطني . 125
للمقاولة ورئيس مركز االستشارات 

"سوتبريدج" أ و ل.

حسن بنعبد الرزيق: اقتصادي، كاتب . 126
عام سابق بوزارة الفالحة ووزارة الشؤون 

االقتصادية.

حسن برانون: أمين المال، المؤسسة . 127
الديبلوماسية.

حسن بوبريك: رئيس هيئة مراقبة التأمينات . 128
.)ACAPS( واالحتياط االجتماعي

حسن المنصوري: كاتب عام للمرصد الوطني . 129
للتنمية االجتماعية.

حسن حبيبة: ممثل األشخاص المتعاطين . 130
للمخدرات-هيئة التنسيق الوطنية للصندوق 

الدولي لمكافحة السيدا والسل والمالريا.

هشام الهبطي: كاتب عام لجامعة محمد . 131
السادس متعددة التخصصات التقنية.

هشام الزين: خبير في النظم المعلوماتية . 132
الجغرافية والتنمية المستدامة.

هشام فراسي: مدير تمليك العقار القروي . 133
بوكالة حساب تحدي األلفية المغرب.

هشام السرغيني: مدير صندوق الضمان . 134
.)CCG( المركزي

حسني مخلص: لوزين.. 135

إدريسي العسري: مدير عام ألطران المغرب.. 136

إيمان لعوينة: مسؤولة جمعوية لمركز . 137
إنصات، المرصد الوطني للعنف ضد النساء.
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إسماعيل أكالي: مدير عام، صوناصيد.. 138

جاك ولد عودية: رئيس جمعية الهجرة . 139
والتنمية.

جليل بنسودة: شريك رئيسي لمكنزي.. 140

جليل بنسودة. 141

حميلة إيدبوروس: رئيسة اتحاد التعاونيات . 142
.)UCFA( النسائية إلنتاج وتوزيع زيت أركان

جون-كريسطوف برطروند: كاتب عام . 143
لمؤسسة ديبلوماسية.

جهاد بريكي: كاتبة عمود باألخبار، وطبيبة . 144
بالمركز االستشفائي الجامعي ابن سينا 

بالرباط.

جيهان لحبابي برادة: مديرة عامة لمؤسسة . 145
التربية من أجل التشغيل المغرب.

جنان لغراري: مدير مساعد ماكنزي.. 146

جنال لغراري:. 147

كمال قاسمي: مهندس زراعي ومنسق . 148
برنامج التنمية الجماعية الزراعية-المجمع 

.)OCP( الشريف للفوسفاط

149 ..FMAS :كمال لحبيب

كمال مقداد: مدير عام للبنك الشعبي.. 150

كريم الشيخ: مدير عام لشركة "سيتيم" . 151
المغرب فرع المركز التقني الفرنسي 

للصناعات الميكانيكية.

كريم العيناوي: المدير العام لمركز السياسات . 152
من أجل الجنوب الجديد، ونائب رئيس جامعة 
محمد السادس متعددة التقنيات وعميد كلية 

الحكامة واالقتصاد والعلوم االجتماعية.

كريم إدريسي قيتوني: مدير تنفيذي للتجاري . 153
وفابنك.

كريم التازي: رئيس لجنة مناخ األعمال في . 154
االتحاد العام لمقاوالت المغرب.

كنزة أصفاحي: باحثة بمركز إيميل دوركايم . 155
)فرنسا( مختصة في قضايا القنب الهندي.

كنزة لحلو: مؤسسة مشاركة لصندوق رأس . 156
.Outlierz Ventures المال االستثماري

خالد زازو: مدير عام بالنيابة للمديرية العامة . 157
للضرائب-وزارة المالية.

خالد بن عصمان: أستاذ باحث متخصص في . 158
علوم اإلدارة.

خالد بن عمر: مدير سابق لوكالة تنمية . 159
الشمال.

خالد بن عمر: خدمات رئيس الحكومة.. 160

خالد الشرقاوي: أستاذ التاريخ واألنثروبولوجيا . 161
السياسية بمعهد الدراسات اإلفريقية بجامعة 
محمد الخامس وباحث بمركز السياسات من 

أجل الجنوب الجديد.

خالد بكاري: كاتب وأستاذ مبرز.. 162

خالد لحلو: مدير عام للوكالة الوطنية للتأمين . 163
الصحي.

خالد سفير: والي-مدير عام للجماعات . 164
المحلية-وزارة الداخلية.

خالد تناستي: كاتب تنفيذي للجنة العالمية . 165
للسياسات الخاصة بالمخدرات، وباحث زائر 

بمعهد الدراسات الدولية التابع لجامعة جنيف.

العسري مليكة: مديرة عامة لوكالة حساب . 166
تحدي األلفية المغرب.

لحسن بن ابراهيم السكنفل: رئيس المجلس . 167
العلمي المحلي بعمالة الصخيرات تمارة.

العربي الزكدوني: عالم اقتصاد زراعي.. 168

العياشي طراس: نائب مدير تدقيق الحسابات . 169
.)DEPP( وتوحيدها

ليلى لكفيفي: مديرة التنظيم والتحول . 170
الرقمي، بنك المغرب.

ليلى شريف: رئيسة جمعية "ساعة سعيدة".. 171

ليلى مقدم: ممثلة مقيمة للمغرب.. 172

ليلى رحيوي:  الممثلة الدائمة لمنظمة األمم . 173
المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية.
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صــة بالنمــوذج التنمــوي
الجــزء الثانــي: ورشــات عمــل اللجنــة الخا

لطفي بوجندار: مدير الصندوق المغربي . 174
.)CMR( للتقاعد

لبنى طريشة: المديرة العامة لمكتب التكوين . 175
.)OFPPT( المهني وإنعاش الشغل

176 ..)COPAG( محمد الولتيتي: رئيس تعاونية

مهدي محمد: عالم أنثروبولوجيا وأستاذ . 177
التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للفالحة 

بمكناس.

مجيد قيصر الغايب:  رئيس المجلس االداري . 178
لمنظمة )ايناكتيس(، أستاذ مدير معهد 
التجديد االجتماعي والتنمية المستدامة 

.)ESCA( بالمدرسة العليا للتجارة واإلدارة

مليكة العاطفي: مكتب التربية والتعليم، . 179
متخصصة في حماية الطفولة )اليونيسيف(.

محمد علوش: مدير عام لمؤسسة التوفيق . 180
للقروض الصغرى.

ممون بوهدود:  الوزيرالمنتدب السابق لدى . 181
وزيرالصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي المكلف بالمقاوالت الصغرى وإدماج 

القطاع غيرالمنظم.

مايسة الناجي: ُمدِونة.. 182

183 ..Start up Factory مهدي علوي: مدير

184 ..IMAP MOROCCO :مهدي بربيش

مهدي الكتاني: رئيس . 185
.)Maroc Numeric Cluster(

مهدي واسمي: مدير التعاون الوطني بوزارة . 186
الداخلية.

مهدي طعم: نائب رئيس مجموعة . 187
تدبير المخاطر-مجموعة المجمع الشريف 

للفوسفاط.

مهدي التازي: نائب رئيس الكونفدرالية . 188
.)CGEM( العامة لمقاوالت المغرب

مهدي زراري: مستشار مساعد، . 189
.Agroconcept

مريم سكيكا: متخصصة في حماية الطفولة . 190
باليونسيف.

امحمد دريسي: مدير المعهد الوطني للعلوم . 191
.Rennes -التطبيقية

محمد ظريف: والي سابق وعضو مشارك . 192
بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

موالي الحسن البدراوي: خبير في الموارد . 193
المائية والتنمية المستدامة.

محمد بنطاهر: مدير مشروع تحدي األلفية . 194
للتعاون.

محمد بنزرهوني، مدير الموارد البشرية، وزارة . 195
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي

محمد عدناوي: عميد كلية الطب والصيدلة . 196
بالرباط.

محمد الدردوري: والي منسق وطني للمبادرة . 197
الوطنية للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

محمد أشركي: رئيس سابق للمجلس . 198
الدستوري.

محمد اإلفريقي: أستاذ باحث في مجال . 199
اإليكولوجيا الحيوية بجامعة القاضي عياض.

محمد علمي برادة: مستشار سابق برئاسة . 200
الحكومة.

201 . Malta محمد علوي: مدير عام لجمعية
.medical student

محمد علي بنسودة:  مدير قطب االحتياط . 202
لصندوق اإليداع والتدبير، والمكلف 

بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين 
)CNRA( والنظام الجماعي لمنح رواتب 

.)RCAR( التقاعد

203 ..Vul 9 ،محمد أمين بلعربي: مدير عام

محمد بشيري: مدير عام لرونو-طنجة.. 204

محمد باري: كاتب عام بوالية أكادير.. 205
محمد بنمحجوب: مدير عام مكلف بالمقاولة . 206

والتنمية لدى "إينوي".

محمد بوكروم: أستاذ العلوم االقتصادية  . 207
بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
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محمد بوخافة: متخصص في تهيئة التراب، . 208
رئيس جمعية الجهات، مدير سابق لمركز 

تهيئة التراب.

209 . ،ZIWIT محمد بومديان: مدير عام لمجموعة
الشركة األوروبية الرائدة في مجال األمن 

السيبراني.

محمد شفيقي: سفير سابق للمغرب . 210
بالمكسيك، ومدير سابق للدراسات والتوقعات 

المالية بوزراة االقتصاد والمالية.

محمد الدخيسي: مدير الشرطة القضائية . 211
بالمديرية العامة لألمن الوطني.

محمد الدريسي ملياني: مدير عام لوكالة . 212
التنمية الرقمية.

محمد العزيزي: مدير عام شمال إفريقيا، . 213
البنك اإلفريقي للتنمية.

محمد المزوري: مندوب عام للفيدرالية . 214
الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.

محمد المرنيسي: أستاذ بكلية الحقوق بالدار . 215
البيضاء.

محمد الرشيدي الودغيري، رئيس، غرفة . 216
التجارة والصناعة لمغاربة العالم بكانادا

محمد حمزة حشالف: صحفي وفنان راب.. 217

محمد حنزاز: أستاذ التعليم العالي بالمعهد . 218
الوطني للتهيئة والتعمير، وقاضي متخصص 

في العقار.

محمد حديد: متخصص في الضرائب ورئيس . 219
لجنة تحصيل الضرائب بالغرفة الدولية 

للتجارة في المغرب.

محمد حوراني: الرئيس التنفيذي لشركة . 220
.)Hightech Payment Systems(

محمد جمال الدين، رجل أعمال. 221

محمد قبلي: مؤرخ.. 222

محمد خضراوي: الودادية الحسنية للقضاة.. 223

محمد خلفاوي: مدير المركز الوطني للبحث . 224
العلمي والتقني.

محمد ملياني: مدير عام لوكالة التنمية . 225
الرقمية.

محمد مرهاري )مومو(: البولفار.. 226

محمد الناصري: جغرافي.. 227

محمد ربيع لخليع:  رئيس المكتب الوطني . 228
للسكك الحديدية.

محمد رفيقي: مفكر إسالمي.. 229

محمد سعد: رئيس جمعية مستعملي النظم . 230
المعلوماتية بالمغرب.

محمد سمير الخمليشي: عامل ملحق باإلدارة . 231
المركزية بوزارة الداخلية.

محمد سنان: أستاذ بالمدرسة الحسنية . 232
لألشغال العمومية وخبير في الموارد المائية.

محمد تميم: جغرافي وأستاذ بالمعهد الوطني . 233
للتهيئة والتعمير.

محمد بورمطان: مدير قطب التنمية . 234
والصناعة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.

محمد الخماس: المنسق الوطني لبرنامج . 235
تقليص المخاطر لدى األشخاص مستعملي 

المخدرات-جمعية محاربة السيدا.

محمد الطاهري : مدير التعليم العالي. وزارة . 236
التربية والتعليم العالي

محمد الرامي: رئيس سابق لجامعة عبد . 237
المالك السعدي-طنجة تطوان.

محمد حمو: كاتب للتعاضدية العامة.. 238

محمد جبرون: أستاذ باحث في التاريخ . 239
والديداكتيك.

محمد لوليشكي: دبلوماسي، وممثل دائم . 240
سابق للمغرب في األمم المتحدة.

محمد نور الدين أفاية: جامعي وأستاذ . 241
الفلسفة.

242 . CEO Sound Energy :محمد الصغيري
.PLC

محمد التهامي الحراق: أستاذ باحث . 243
متخصص في اإلسالموية والصوفية، وإطار 
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صــة بالنمــوذج التنمــوي
الجــزء الثانــي: ورشــات عمــل اللجنــة الخا

بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.

محمد يوسفي: مدير عام للوكالة المغربية . 244
لتنمية األنشطة اللوجستيكية.

المختار بزيوي: خبير دولي في تدبير الموارد . 245
المائية-مستشار سابق في المجلس العالمي 

للماء-مدير سابق للبحث والتخطيط المائي 
بكتابة الدولة المكلفة بالماء.

منصف الدرقاوي: مدير األبحاث والتوقعات . 246
المالية بوزارة االقتصاد والمالية.

منتصر باهلل: رئيس الشركة المغربية . 247
للتطبيب عن بعد.

مصطفى شنديد: أستاذ باحث في الفكر . 248
اإلسالمي وإمام بمسجد الرحمة بكوبنهاكن.

مصطفى لهبيشي: رئيس قسم الشؤون . 249
القانونية بقسم التكوين المهني.

مصطفى بوسمينة: رئيس الجامعة . 250
األورومتوسطية بفاس، وعضو أكاديمة 

الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

مليم العروسي: فيلسوف.. 251

منير الشرقي: كاتب عام لذاكرة آسفي.. 252

مصطفى أبومعروف: عميد كلية الطب . 253
والصيدلة بالدار البيضاء.

مصطفى البكوري: رئيس الوكالة المغربية . 254
للطاقة الشمسية.

مصطفى الفكاك: مؤثر ومخرج محتوى . 255
فيديو "أجي تفهم".

256 ..COPAG مصطفى مستغفر: إطار ب

مصطفى نعيمي: أنثروبولوجي.. 257

مريم الخمري: وزيرة سابقة للشغل والتكوين . 258
المهني والحوار االجتماعي بفرنسا.

زينب زنيبر : رئيسة مجلس الصيادلة . 259
البيولوجيين

نادية ممدوحيت: قاضية ورئيسة الجمعية . 260
المغربية للقضاة.

نبيل سمير: متخصص في النقل، البنك . 261
الدولي.

نديم أحمد: رئيس قسم، مديرية المعطيات . 262
اإلحصائية والمعلومات.

نعمية بن يعيش: عضوة بالمجلس التنفيذي . 263
لحركة التوحيد واإلصالح.

نجيب أقصبي: معهد الحسن الثاني للزراعة . 264
والبيطرة بالرباط.

نجيب مختاري: مؤثر.. 265

الناجي بنحاسين: المدير الجهوي للبنك . 266
الدولي بالشرق األوسط ومنطقة شمال 
إفريقيا-اإلنصاف والتمويل والمؤسسات.

ناصر الكتاني: نائب رئيس APEBI ورئيس . 267
.Ketani Digital Consulting

نزيه مشبال: نائب رئيس التكوين بالمدرسة . 268
الوطنية العليا للفنون والمهن بباريس.

نائلة التازي: منتجة مهرجان كناوة وموسيقى . 269
العالم.

نزهة حياة: رئيسة الهيئة المغربية لسوق . 270
الرساميل.

نور الدين بنخليل: وزارة التشغيل واإلدماج . 271
المهني.

نور الدين حجامي: مدير النظم المعلوماتية . 272
ببنك المغرب.

نور الدين مؤدب: رئيس الجامعة الدولية . 273
بالرباط.

نور الدين الصايل: مدير سابق للمركز . 274
السينمائي ومدير عام سابق للقناة الثانية.

نور الدين بنسودة: مدير الخزينة العامة . 275
للمملكة.

نور الدين هاشيمي، خبير دولي وأستاد . 276
جامعي

نزهة فرج: رئيسة قسم المساطر بمديرية . 277
المنشآت العامة والخوصصة بوزارة االقتصاد 

والمالية.
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نزهة الصقلي: وزيرة سابقة للتنمية . 278
االجتماعية واألسرة والتضامن ورئيسة 

مؤسسة "أوال".

عاديل بيداوي، مجموعة لو بيستون . 279
)LPF( الفرنسية

280 ..Ithmar Capital -عبيد عمران: مدير عام

عمر علوي: مستشار وأستاذ وكاتب صحفي.. 281

282 . LMS عمر بنايني: مستشار بمكتب الدراسات
.ORH

عمر الشرقاوي: جامعي وصحفي سابق.. 283

عمر فرج: مدير سابق للمديرية العامة . 284
للضرائب.

عمر الفاسي الفهري: أمين السر الدائم . 285
ألكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

عمر السغروشني: رئيس اللجنة الوطنية . 286
لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع 

الشخصي.

وفاء حجي: منسقة برنامج "المناصفة دبا".. 287

أسامة شوبي: مؤسس "ديجيطانسي" . 288
.APEBI وعضو ب

رابحة زدكي: أستاذة باحثة في القانون . 289
بجامعة محمد السادس متعددة التقنيات.

رشيد الحديقي: أستاذ العالقات الدولية . 290
بجامعة عبد المالك السعدي وعضو مشارك 

بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

رشيد الفياللي المكناسي: أستاذ جامعي.. 291

رشيد لمريني : رئيس مجلس الصيادلة . 292
المصنعين والموزعين

رشيد لزرق: أستاذ جامعي وخبير في القانون . 293
والضرائب.

رحمة بورقية: عضوة بالمجلس األعلى . 294
للتربية والتكوين.

رجاء العواد: عضوة بأكاديمية الحسن الثاني . 295
للعلوم والتقنيات ورئيسة لجنة اإلنصاف في 

الصحة.

رجاء مجاطي: أستاذة العلوم االقتصادية . 296
بجامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس.

رجاء الطاهري: مديرة الدراسات االقتصادية . 297
.FIMASUCRE والمالية ب

رضا عاللي: هوبا هوبا سبيريت.. 298

رضا بنعمار: مدير الدراسات والتواصل . 299
والتنمية بالصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي.

300 . waves رضا بن إبراهيم األندلسي: مؤسس
.ventures

رضوان السماللي: رئيس الجمعية الوطنية . 301
للمصحات الخاصة.

رضوان الطويل: جامعة كرونوبل.. 302

ريما نديم هناء: أستاذ، جامعة هارفارد . 303
كنيدي سكول.

رضوان الرمضاني: صحفي ومدير األخبار . 304
بإذاعة ميد راديو.

رياض مزور: مدير ديوان وزارة الصناعة . 305
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

محمد المكي كوان: سفير مستشار المؤسسة . 306
الديبلوماسية.

محمد علي عاشور: سفير مستشار المؤسسة . 307
الديبلوماسية.

سعد بلغازي: المعهد الوطني لإلحصاء . 308
واالقتصاد التطبيقي بالرباط.

سعد الشرايبي: منتج ومخرج.. 309

صفاء بهيج: متخصصة في الموارد المائية . 310
بالبنك الدولي.

سعيد عفيفي: رئيس التجمع النقابي الوطني . 311
لألطباء األخصائيين في القطاع الخاص. 

سعيد حميدوش: والي جهة الدار البيضاء . 312
ومدير سابق للصندوق الوطني للضمان 

االجتماعي.

سعيد شبار: أستاذ بجامعة السلطان موالي . 313
سليمان )بني مالل(، ومتخصص في الفكر 

اإلسالمي.
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صــة بالنمــوذج التنمــوي
الجــزء الثانــي: ورشــات عمــل اللجنــة الخا

سعيد هدي: عضو الكونفدرالية العامة . 314
لمقاوالت المغرب.

سعيد حنشان: إقتصادي وأستاذ باحث . 315
بجامعة محمد السادس متعددة التقنيات.

سعيد ملين: مدير عام للوكالة المغربية . 316
للنجاعة الطاقية.

سعيد زيان: مدير قطب ومسؤول عن تنفيذ . 317
برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

سليم الشيخ: مدير عام للقناة الثانية.. 318

سليمة عظمي: مديرة التشغيل بوزارة الشغل . 319
واإلدماج المهني.

320 . IMPACT سلمى قباج: مؤسسة مشاركة ل
.Lab Afrique

سلمى خربوش: مديرة الحماية االجتماعية . 321
للعمال بوزارة التشغيل.

سلوى تجري: مديرة إنعاش االقتصاد . 322
االجتماعي بوزارة السياحة والصناعة 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي.

سلمى ملين: كبيرة المتخصصين في القطاع . 323
الخاص بمجموعة البنك الدولي.

سمير التازي: وزارة الداخلية.. 324

325 . Country Maroc سارة فايفر:  مسؤولة ب
.SFI

صارم الفاسي الفهري: مدير المركز . 326
السينمائي المغربي.

سهام ربون: باحثة في العلوم المعرفية . 327
.UT Dallas-والسلوكية

تابث العربي: الكاتب العام لوزارة األسرة . 328
والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية.

توفيق الحرش: كاتب عام للصندوق المركزي . 329
للضمان.

طارق الصنهاجي: مدير عام ببورصة الدار . 330
البيضاء.

توفيق ملين: مدير المعهد الملكي للدراسات . 331
االستراتيجية.

الطيب أمكرود: خبير في الطاقة وعضو . 332
مشارك بمركز السياسات من أجل الجنوب 

الجديد.

التهامي المعروفي: مستشار لدى رئيس . 333
الحكومة المكلف بتنسيق أشغال اللجنة 

الوطنية لمناخ األعمال.

التهامي أولباشا: رئيس اللجنة الوطنية . 334
للطلبية العمومي.

335 . DROSOS وفاء برني مزوار: مؤسسة
ومديرة جمعية "الجسر".

ياسمين سميرس: مكلفة ببرنامج تأهيل . 336
وإشراك المراهقين، اليونسيف.

ياسر واعزيز: مقاول في المجال الرقمي.. 337

ياسين حداوي: مدير عام صندوق اإليداع . 338
والتدبير.

ياسين حمزة: مدير عام لوكالة التنمية . 339
االجتماعية.

340 ..)Mckinsey( ياسين السقاط: مدير مساعد

يونس حجي: مدير قطب المالية والتجارة . 341
بالمكتب الوطني للماء والكهرباء.

يونس معمر: CEO Silicon CPV، ومدير . 342
عام سابق للمكتب الوطني للماء والكهرباء.

343 . Ecole يونس سكوري: عميد الجهة اإلفريقية
.des Ponts Buisness School

يونس زريكم: شريك وعضو مشارك . 344
بمجموعة بوسطن لالستشارة.

محمد يوسف عمراني: سفير المملكة . 345
المغربية بجنوب إفريقيا.

يوسف الباري: كاتب عام بوزارة الصناعة . 346
والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي.

يوسف بنشقرون: مدير عام لمؤسسة األمانة . 347
للقروض الصغرى.

يوسف األزهري: وزارة التربية الوطنية.. 348

يوسف الرامي: المدير التنفيذي . 349
لمركز المقاوالت الصغرى التضامنية التابع 

لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
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زهرة سوكار: أستاذة باحثة في مجال . 350
الصيدلة بجامعة القاضي عياض.

351 ..HUB AFRICA زكرياء فهيم: رئيس

زكرياء القادري: أستاذ باحث في علم . 352
االجتماع بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عين 

الشق بالدار البيضاء.

زكية الطاهري: منتجة تلفزيونية.. 353

زينب الدريسي القيطوني: رئيسة قطب . 354
.APEBI ،المقاوالت الناشئة

زينب غراس: مؤسسة مشاركة ومديرة عامة . 355
لستارتاب المغرب.

زهير شرفي: كاتب عام سابق بوزارة . 356
االقتصاد والمالية.

357 ..Dial Technologies -زهير لخديسي: مدير
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1 . :)Ana Fiorella Carvaral( أنا فيوريال كرفخال
خبيرة في القطاع المالي بمجموعة البنك 

الدولي.

أندرياس شال )Andreas Schaal(: مدير . 2
العالقات الدولية لمنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.

3 . :)Anne Lucie Lefevre( أن-لويس لوفيفر
باحثة متخصصة في إدارة القطاع العمومي 

)الحكامة الدولية، البنك الدولي(.

أنطونيال نويا )Antonella Noya(: رئيسة . 4
CFE/-وحدة االقتصاد االجتماعي والتجديد

.OCDE

أرموند هاتشيول )Armand Hatchuel(: خبير . 5
 Mines ،في االقتصاد االجتماعي والتضامني

.Paristech

6 . :)Audrey Chouchouane( أودري شوشوان
خبيرة اقتصادية مكلفة بشمال إفريقيا.

برونو كريبون: باحث ب CREST وأستاذ . 7
ENSAE. مساعد ب

كارلوس كوند )Carlos Conde(: رئيس قسم . 8
الشرق األوسط وشمال إفريقيا - منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.

كارلوس لوبيز )Carlos Lopes(: كاتب عام . 9
سابق، اللجنة االقتصادية إلفريقيا باألمم 

المتحدة.

10 . Carolina( كارولينا دومنغيز-طوريس
Dominguez-Torres(: خبيرة في مجال المياه 

والصرف الصحي، البنك الدولي.

11 . Charles-Benoit( شارل-بونوا هايديسيك
 Rameau مدير مختبر البحث :)Heidsieck

حول البناء الترابي المشترك.

12 . :)Christian Deboissieu( كريستيان دبواصيو
إقتصادي وأستاذ جامعي بجامعة باريس 1 

بانطيو-السربون وكوليج أوربا ببراغ.

كورنليا جيس )Cornelia Jesse(: باحثة . 13
متخصصة في التربية بالبنك الدولي.

دانيل بيسطوس )Daniel Bustos(: نائب . 14
.Excelerate Energy رئيس ومدير تجاري ل

دانيل كوهن )Daniel Cohen(: أستاذ . 15
االقتصاد بالمدرسة العليا لألساتذة وبجامعة 

باريس 1 بانطرون-السربون.

دانييل بيوميلي )Daniele Piomelli(: أستاذ . 16
علم األعصاب بجامعة كاليفورنيا بإيرفين 
وخبير دولي في البحث حول القنب الهندي.

17 . :)Denis Medvedev( دنيس ميدفيديف
مسؤول عن مجموعة الخبرة في تنمية 

المقاوالت بالبنك الدولي.

إيمانويل بانتو )Emmanuel Pinto(: مدير . 18
قسم اقتصاد الدولة.

فاضلة كايلو )Fadila Caillaud(: منسقة . 19
برنامج التنمية البشرية بالبنك الدولي.

20 . :)Florencia Devoto( فلورنسيا دوفوطو
.j-PAL-زميلة باحثة

21 .François Reybet-( فرانسوا ريبت-دغات
Dagat(: ممثل المفوضية السامية لألمم 

المتحدة لشؤون االجئين.

غريغوري الزرايف )Grigori Lazarev(: جغرافي . 22
وسوسيولوجي واقتصادي وخبير في التنمية 

القروية.

هنري فورتين )Henri Fortin(: خبير في . 23
اإلدارة المالية بالبنك الدولي.

هيبرت فدرين )Hubert Védrine(: وزير . 24
سابق للشؤون الخارجية وكاتب عام برئاسة 

الجمهورية )فرنسا(.

إنيجو ألبيزورو )Inigo Albizuri(: مدير العالقات . 25
 MONDRAGON المؤسساتية بمركب التعاون

)إسبانيا(.

الخبراء الدوليون
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26 .Isabel Marques-De-( إزابيل مارك دوسا
Sa(: مسؤولة عن االستثمار بمؤسسة التمويل 

الدولية.

جاك أطالي )Jacques Attali(: إقتصادي . 27
وكاتب ومقاول. مستشار سابق خاص لدى 

رئيس الجمهورية فرانسوا مطيرونو.

ياسبر أن )Jasper Ang(: نائب الرئيس . 28
اإلقليمي لمجلس التنمية االقتصادية.

29 . :)Jean François Arvis( جون فرانسوا أرفي
باحث في االقتصاد بالبنك الدولي.

30 . Jean Pierre Elong( جون بيير إلونغ مباسي
Mbassi(: كاتب عام ل CGLU إفريقيا.

جون سطون )Jean Staune(: كاتب عام . 31
للجامعة متعددة التخصصات باريس.

32 . :)Jean-Michel Soufflet( جون-مشيل سوفل
.Soufflet رئيس مجلس اإلدراة لمجموعة

33 . :)Jeong-Dong Lee( جوان-دون لي
مستشار خاص لرئيس جمهورية كوريا للعلم 

واالقتصاد.

جسكو هانتشيل )Jesko Hentschel(: مدير . 34
العمليات لمنطقة المغرب العربي ومالطا 

بالبنك الدولي.

جون ألطونا )Jon Altuna(: نائب رئيس . 35
جامعة موندراغون.

36 . :)Jonathan Caulkins( جونتان كولكينس
أستاذ بجامعة كارنيجي ميلون.

جولي كارل )Julie Carles(: مسؤول االستثمار . 37
الرئيسي بمنظمة التمويل الدولية.

كارن ماغوير )Karen Maguire(: رئيسة قسم . 38
العمل المحلي والقدرات والتجديد االجتماعي 

.OCDE

ليا لونغمان )Lea Lugmann(: باحثة . 39
متخصصة في التربية بالبنك الدولي.

40 . :)Lech Marinkowsky( ليش ماركنكاوسكي
.OCDE كبير مستشاري السياسة لدى

ليم جون شينغ )Lim Jun Sheng(: مدير . 41
إقليمي لمجلس التنمية االقتصادية.

لواك شيكيي )Loic Chiquier(: رئيس تقني . 42
متخصص في المالية واألسواق بمجموعة 

البنك الدولي.

لويس مورا )Luis Mora(: ممثل صندوق . 43
األمم المتحدة للسكان بالمغرب.

ليدوفيك سبيرس )Ludovic Spiers(: مدير . 44
.Agrial ،عام

مارك نافليت )Marc Navelet(: خبيرة في . 45
مجال النقل بالبنك الدولي.

ماريوروزا لوناطي )Mariarosa Lunati(: خبيرة . 46
ومستشارة لدى OCDE-الشرق األوسط.

ماريو بزيني )Mario Pezzini(: مدير مركز . 47
/OCDE التنمية

متيو أندريوز )Mathhew Andrews(: أستاذ . 48
السياسات العمومية بجامعة هارفارد.

مشيل أوديج )Michel Audige(: مستشار خبير . 49
في النقل بالبنك الدولي.

50 . Miguel Angel( مغيل أنجيل موراتينوس
Moratinos(: وزير سابق للشؤون الخارجية 

والتعاون بإسبانيا.

مونيكا برومر )Monika Brumer(: مهندسة . 51
متخصصة في البناء الخشبي.

مشتاق خان )Mushtaq Khan(: أستاذ . 52
االقتصاد بمدرسة الشرق وإفريقيا للدراسات 

SOAS بجامعة لندن.

ندور أليي ديور )Ndour Alié Dior(: مستشار . 53
وصحفي.

نينا أرنولد )Nina Arnold(: خبير متخصص . 54
في التربية بالبنك الدولي.

أوليفيي طوطان )Olivier Toutain(: خبير في . 55
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شكر خاص:

تتوجــه اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي بخالــص الشــكر إلــى كل األشــخاص والمؤسســات الذيــن رافقوهــا 
فــي أشــغالها، والذيــن بفضــل تفانيهــم وأريحيتهــم علــى نجــاح عمــل اللجنــة.

______________________________________________________________________________________________________

األشخاص الذين ساعدوا اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

يتعلق األمرعلى وجه الخصوص ب:

محمــد العربــي كركيبــي؛ يوســف العمــراوي؛ زهيــر الشــهبي؛ كمــال تزراتــي؛ نــوال البكــري؛ طــارق 
النشــناش؛ فاطمــة الزهــراء مزيــود بنيــس؛ نــورة الزنيــدي؛ نجــوى أبوفكــر؛ زكريــاء دينيــا مــن أجل 

تيســيرهم تنظيــم لقــاءات أعضــاء اللجنــة مــع المواطنين.

يوســف العــرج؛ ناصــر بنحميــدوش؛ ســعد حــازم؛ ليلــى عاطــر؛ رجــاء تابتــة؛ عمــر الخيــاري؛ مهــدي 
ــم الورشــات  ــي تنظي ــن أجــل مســاعدتهم ف ــوي م ــر العل ــماء زنيب ــالن؛ أس ــم غوف ــودي؛ مري مصم

التشــاركية مــع الشــباب.

التوجه بالشكر إلى مجمل فريق جمعية تاركا لمساعدتهم في تنظيم الزيارات الميدانية للجنة.

الســيد كريــم العينــاوي رئيــس مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد، نائــب رئيــس جامعــة محمــد 
ــة، فضــال عــن شــكر  ــوم االجتماعي ــة الحكامــة واالقتصــاد والعل ــد كلي ــات وعمي الســادس متعــددة التقني

كامــل فريقــه علــى انخراطــه وتعبئتــه.

الســيد حكيــم حجــوي، والســيد محمــد الحــراق عــن مجموعــة المكتــب الشــريف للفوســفاط مــن أجــل 
مســاعدتهم، باإلضافــة إلــى الســيد هشــام الهبطــي، والســيد ليكــس بولســن، والســيد مامــون غالب، 
ــاء بــزاد بجامعــة محمــد الســادس متعــددة التقنيــات مــن  والســيد عبــد العزيــز بنيحيــى، والســيدة هن

أجــل مســاعدتهم ودعمهــم.

الســيد حميــد فهمــي، والســيد يونــس كويــرة، والســيد يوســف دنكيــر، والســيدة أمينــة الســماللي، 
والســيدة منــى كونــي، والســيد ســفيان بنخلــدون بــكل مــن CERF وجامعــة محمــد الســادس متعــددة 

التقنيــات مــن أجــل مســاعدتهم فــي معالجــة وتحليــل المعطيــات.

الســيد علــي كديــرة، والســيد مهــدي أبــو الفضــل، والســيد كريــم مكــري، والســيدة هاجــر غالــب، 
ــرق  ــي وف ــي والبيئ ــادي واالجتماع ــس االقتص ــوي، بالمجل ــام عل ــيد هش ــر، والس ــد الزبي والســيد محم

ــة. ــى مســاعدتهم القيم ــى للحســابات عل ــس األعل المجل

السيد محمد أشرقي من أجل إفاداته السديدة.

السيد فؤاد بنصديق من أجل مساعدته القيمة المقدمة إلى اللجنة وعلى تفانيه وغنى أفكاره.
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السيد محمد شفيقي من أجل مساهمته في أشغال اللجنة.

الســيدة غيثــة مــزور، والســيدة إيمــان خوجــة، والســيدة ابتســام مقدون،والســيدة يســرى فتــاش، 
باإلضافــة إلــى كافــة فريــق جامعــة الربــاط الدوليــة علــى مســاعدتهم فــي معالجــة المعطيــات وتحليلهــا.

الســيد عبــد الجليــل الحجمــري أميــن الســر الدائــم ألكاديميــة المملكــة، والســيد التامــر بشــير الكاتــب 
العــام، وكل المــوارد البشــرية التــي تعبــأت مــن أجــل الســير الجيــد ألشــغال اللجنــة.

ــه عــن جامعــة األخويــن بإفــران مــن أجــل اســتقبالهم  ــن بنســعيد والســيد شــريف بلفقي الســيد أمي
ــة واهتمامهــم بأشــغالها. للجن

الســيد ســعيد أمــزازي وزيــر التربيــة الوطنيــة والســيد إدريــس عويشــة الوزيــر المنتــدب المكلــف بالتعليم 
العالــي والبحــث العلمــي مــن أجــل تجندهــم لدعــوة التالميــذ والطلبــة الجامعييــن إلــى المســاهمة. وفــي 
هــذا الســياق نتوجــه بشــكر خــاص للســيد عــز الدين المــداوي رئيــس مؤتمــر رؤســاء الجامعات، والســيدة 
ــاع خــالل  ــه خــاص للراحــل الســيد محمــد الرامــي الذيــن انخرطــوا بــكل اقتن ــم الشــرقاوي وتنوي مري

دعــوة الطــالب إلــى المســاهمة.  

كمــا نتوجــه بالشــكر إلــى رؤســاء الجامعــات الخمــس عشــرة فــي المملكــة وللســيد جمــال الديــن الهانــي، 
عميــد كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية بالربــاط الــذي اســتضاف الحفــل. 

فــي الســياق ذاتــه، وفــي إطــار دعــوة تالميــذ وتلميــذات المســتوى الثانــوي لتقديــم األوراق والمقــاالت، 
نتقــدم بالشــكر للســيد يوســف بلقاســمي، والســيد عزيــز ناهيــة، والســيد فــؤاد الشــفيقي، والســيدة 
ــد بــن الحبيــب وكذلــك جميــع فــرق الــوزارة علــى المشــاركة فــي تنفيــذ وتنظيــم الدعــوة لتقديــم  هن
ــة  ــة للتربي ــات الجهوي ــري األكاديمي ــع مدي ــة وجمي ــن الثماني األفــكار.  والشــكر موصــول للمــدراء المركزيي

والتكويــن.  

كمــا نتوجــه بالشــكر للســيد محمــد صالــح تامك، المنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدماج والســيد 
يونــس جبــران، ومــوالي إدريــس أغــوالم بالمندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج، وكذلــك 
الســيد المصطفــى الــرزرازي والســيدة خديجــة مــروزي وجميــع أعضــاء اللجنــة العلميــة لمجلــة "دفتــر 

الســجناء" )Le cahier des prisonniers( علــى تعاونهــم خــالل دعــوة نــزالء الســجون للمســاهمة. 

كمــا تتقــدم اللجنــة بالشــكر إلــى كافــة الفــرق بــكل مــن: وزارة الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي والمغاربــة 
ــارة  ــة والتج ــالح اإلدارة؛ وزارة الصناع ــة وإص ــاد والمالي ــة؛ وزارة االقتص ــارج؛ وزارة الداخلي ــن بالخ المقيمي
ــي؛ وزارة  ــاج المهن ــري؛ وزارة التشــغيل واإلدم ــد البح ــة والصي ــي؛ وزارة الفالح واالقتصــاد األخضــر والرقم
الثقافــة والشــباب والرياضــة؛ وزارة الطاقــة والمعــادن والبيئــة؛ إدارة الدفــاع الوطنــي؛ علــى مســاعدتهم 
ــد  ــور الديــن بوطيــب، والســيد محمــد فــوزي األميــن العــام، والســيد خال ــر المنتــدب ن وخاصــة للوزي

ــد اللطيــف اللوديــي.  ســفير الوالــي والمديــر العــام للجماعــات المحليــة، والســيد الوزيــر المنتــدب عب

ــاة الثانيــة، والســيد   إلــى جميــع وســائل اإلعــالم التــي رافقــت اللجنــة أثنــاء عملهــا خاصــة صحفــي القن
يوســف الزويتنــي ومعاونيــه؛ وكامــل فريــق وكالــة Ab Web مــع الســيد طاهــر العلمــي والســيد نبيــل 

عناصــي وجميــع مســاعديهم.
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فريق دعم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

وأخيــرًا، تقــدم اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي تشــكراتها الحــارة إلــى فريــق الدعــم، الــذي ســاهم بشــكل 
كبيــر فــي نجــاح هــذا الــورش لفضــل أريحيتــه وتفانيــه.

يتعلق األمر على وجه الخصوص ب: 

ديوان رئيس اللجنة
______________________________________________________________________________________________________

محمد المهدي كوان، مدير الديوان
هند قديري، مستشارة لدى الرئيس

إحسان كنون، مكلفة بالدراسات بدوان الرئيس
زينب أعراب، مساعدة السيد الرئيس 

قطب الدراسات
______________________________________________________________________________________________________

سعيد موفتي، منسق قطب الدراسات
إيمان فحلي،  مكلفة بالدراسات

عمر صاغي، مكلف بالدراسات
الغالي فكري، مكلف بالدراسات

عمر رشو، مكلف بالدراسات 
هاجر بنموسى، مكلفة بالدراسات

قطب االستماع والمساهمات
______________________________________________________________________________________________________

نادية هاشمي علوي، مسؤولة بقطب االستماع والمساهمات
مروان الفشان، مكلف بالدراسات

قطب االتصال
______________________________________________________________________________________________________

عائشة أقلعي، مسؤولة بقطب االتصال 
عبد اهلل الترابي، مسؤول بقطب االتصال 

القطب اإلداري والمالي 
______________________________________________________________________________________________________

إبراهيم زاوك، مسؤول عن القطب اإلداري والمالي 
محمد أوداد، مكلف لدى القطب اإلداري والمالي 

نادية لفصال، مكلفة لدى القطب اإلداري والمالي 
طارق السباعي، تقني تكنولوجيا المعلومات 
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المتدربون
______________________________________________________________________________________________________

خديجة الكندي، متدربة بالقطب اإلداري والمالي 
مونة اإلبراهيمي، متدربة بقطب االستماع والمساهمات  
نسيمة بوشتيتة، متدربة بقطب االستماع والمساهمات 

فرح المكاوي، متدربة بقطب االستماع والمساهمات 
زينب أبيزا، متدربة بقطب الدراسات 

القطب التقني
______________________________________________________________________________________________________

الحسين المكاوي، عون تقني
جواد ناجم، عون تقني

هشام ناصيف، عون تقني
كوثر اسميحي، عون تقني

بشرى بوزيد، عون تقني
فتيحة حليم، عون تقني

يوسف هشام، عون تقني
 

التركيب الجرافيكي
______________________________________________________________________________________________________

يوسف أيت القاضي، مصمم جرافيك
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