
نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصالعروس ي بن عسكر"نوران"الجمعية التونسية لألعمال الخيرية 1

اتفاقيةسفيان ويس يجمعية الشارع فن2

ترخيصوحيدة الدريديجمعية خليج الكرم للتنمية للثقافة3

اتفاقيةآمال قيقةجمعية ملتقى الحكم4

اتفاقيةسليم سعد هللامنظمة الدفاع عن املستهلك5

اتفاقيةعفيف فريقيالجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات6

اتفاقيةعبد الستار العمدونيجمعية رحمة للعمل الخيري والتنموي بباجة7

اتفاقيةسيرين رخيصجمعية مبدعون من أجل السالم8

اتفاقيةرأفة العياديجمعية الرأفة لتمكين املرأة التونسية9

10Tunespoirاتفاقيةرياض بن مفتاح

اتفاقيةحسان الفالحمؤسسة الياسمين للبحث والتواصل11

اتفاقيةحياة حمدي"تونس الشاعرة"جمعية الصغير أوالد أحمد 12

اتفاقيةعبير وسالتيجمعية حراير الكاف13

اتفاقيةأبو املحاسن فاس ي فهريمنظمة البحث عن أرضية مشتركة14

اتفاقيةمحمد الصالح البوابجمعية الصداقة والتعاون الدولي15

اتفاقيةعلي خيريجمعية أحباء التراث16

اتفاقيةعالء الدين كريماملنظمة الدولية للطفل املبدع بتونس17

اتفاقيةسعيدة بن حمدجمعية حضن اليتيم الاجتماعية بقفصة18

اتفاقيةمنور صخراويجمعية كابصا مامو العين19

قائمة في أسماء الجمعيات
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةحاتم زيتونيجمعية صيانة مدينة قفصة20

اتفاقيةعبد الغنيجمعية قطر الخيرية21

اتفاقيةآمنة عكرميجمعية بالعلم نرتقي22

اتفاقيةفتحي سلجمعية كلنا هكا23

اتفاقيةعبد املجيد ناصرجمعية إلاغاثة إلاسالمية عبر العالم24

اتفاقيةخميس اليزيديجمعية الفسيفساء ألغنية الطفل25

اتفاقيةإسكندر بنورجمعية الصقور الذهبية للرياضات الفردية26

27Centers International Programsاتفاقيةيوسف الشريف

اتفاقيةغازي املرعويالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف28

ترخيصطارق العياريجمعية املنوال التونس ي للتنمية والبيئة29

ترخيصمحمد بن خليفةجمعية التبادل الثقافي والاجتماعي والترفيهي أصيل30

اتفاقيةشكري لطيفجمعية إلائتالف التونس ي إللغاء عقوبة إلاعدام31

ترخيصحسان البدويجمعية مواطنون32

اتفاقيةحامد عبد املولىالجمعية التونسية ملساندة التعليم33

اتفاقيةعليه ليميةجمعية شباب وإبداع34

اتفاقيةسلوى الرياحيجمعية سينما في خدمة ألاسرة35

ترخيصعادل عامر2050جمعية قصر هالل 36

اتفاقيةعماد املحموديجمعية مدرستي37

اتفاقيةعلي العذاريجمعية املوسيقى والفنون38

39
حليمة عيس ىجمعية البحث عن املفقودين التونسيين ومقاومة الهجرة الالنظامية

اتفاقية
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةعبد السالم البجاويالجمعية التونسية لفنون الخط40

اتفاقيةمروى الستيتيجمعية الياسمين41

ترخيصهيثم البجاويجمعية فرحة للفنون الركحية42

اتفاقيةمعز الشريفالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل43

اتفاقيةسمير املرزوقيالجمعية التونسية لبيداغوجية الفرنسية44

اتفاقيةأحمد البوزاديجمعية تحيا تونس45

اتفاقيةمعز بن ضيافجمعية بيو الكاف46

اتفاقيةفؤاد املبزعجمعية قدماء الصادقية47

اتفاقيةهادية2جمعية املواطنة بحدائق املنزه 48

ترخيصمحمد رضا كمونالجمعية التونسية ملقاومة ألامراض التناسلّية والصيدا49

ترخيصعلي الشنوفيالجمعية التونسّية للدراسات الفلسفية50

اتفاقيةسمية الكاملجمعية نحن بنزرت51

اتفاقيةنجيب عبد السالمالجمعية التونسية للطفل واملواطنة52

اتفاقيةرابح العمدونيجمعية كلمة للتعليم والثقافة53

ترخيصطارق الدردوريجمعية جسور التعاون54

اتفاقيةالصادق بوزيدالجمعية التونسية للعلوم الطبيعية55

اتفاقيةسليم بن عمارةبلدية منوبة56

اتفاقيةعائشة بازارجمعية مشكاة الطفل للتغذية وإلانصاف57

ترخيصسمير بوسعيديجمعية العمل الاجتماعي والثقافي بحي سيدي مروان58

ترخيصحازم عون هللاالجمعية التونسية لطلبة طب ألاسنان باملنستير59

ترخيصسهام العكرمي لإلبداع50 - 6جمعية 60
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصعماد بوسعيدجمعية مطماطة كيدز61

اتفاقيةعزالدين بوزيدجمعية املحافظة على ألالعاب والرياضيات التراثية62

اتفاقيةناجح الولهازيجمعية قدماء املدرسة إلابتدائية الصخيرة63

اتفاقيةقوتة زارعيجمعية أطفال تونس64

ترخيصمحمد علي عبدالويجمعية إلاصالح والتنمية65

ترخيصسندس شارنيجمعية بنت التنين الذهبي66

اتفاقيةنسيبة بوريقةجمعية أطفال املصابين بمرض أطفال القمر بتونس67

ترخيصروضة السمرائيجمعية دار تونس68

اتفاقيةعبد الحليم الكونديجمعية املحافظة على الساعة ألاندلسية69

ترخيصوداد فندوليجمعية نحن نقوم70

اتفاقيةميشال بالعجوزةجمعية اتحاد املدارس املندمجة واملختصة71

اتفاقيةمحمد مباركجمعية صوت الحسينات للتنمية والثقافة72

اتفاقيةمحمد صفرالجمعية التونسية لقدماء وأحباء املؤسسات التربوية73

اتفاقيةأمينة الصرارفيجمعية البالبل تغني74

اتفاقيةهدى القابس يجمعية أنس للتنمية75

ترخيصبلسم الزمنطرجمعية مساعدة عميقي إلاعاقة بالبيت76

اتفاقيةطه الهاشميجمعية العمل التنموي والاجتماعي بالوردانين77

ترخيصكوثر رقيةجمعية تعهد املؤسسات التربوية ومرافقة التالميذ78

اتفاقيةعبد هللا أحمدجمعية السهم الرياض ي باملهدية79

اتفاقيةمحمد فؤاد بن جبرةجمعية أولياء التالميذ بالساحلين80

اتفاقيةمحمد بن فرحالجمعية التونسية ملديري ونظار التربية81
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةسمير املرداس يجمعية نادي الدّراجات ببن عروس82

ترخيصناصر العونيالجمعية التونسية للتنمية البشرية والتدريب83

اتفاقيةنوفل بن معاويةمدينة العلوم84

اتفاقيةيوسف املروانيالجمعية التونسية للتأطير التربوي للموهوبين85

اتفاقيةآدم العونيالجمعية العاملية لتطوير املهارات86

اتفاقيةنعمان الفهريجمعية الجغرافيين التونسيين87

ترخيصمعز الصوابنيالجمعية التونسية لإلنترنات والوسائط املتعّددة88

اتفاقيةالناصر رحاليالجمعية التونسية ملدرس ي التربية املسرحية89

اتفاقيةروضة العبيديالهيئة الوطنية ملكافحة الاتجار باألشخاص90

اتفاقيةسفيان كمونالجمعية التونسية لعلوم الفلك91

اتفاقيةعائشة بوعبد هللاجمعية بيت املتوسط للمربين92

اتفاقيةسامية الغربيجمعية التربية البيئية لألجيال القادمة93

اتفاقيةرئيسة البلديةبلدية قرطاج94

اتفاقيةجمال عبد الناصرالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق إلانسان95

اتفاقيةعز الدين بن غانمجمعية رياضيات وتطبيقات96

اتفاقيةفتحية زليلةالجمعية التونسية آفاق لكل طفل97

اتفاقيةسيف هللا الهيشريجمعية آفاق لألمن الداخلي والديوانة98

اتفاقيةسنية بلقيس كامشجمعية أمل تونس99

اتفاقيةمحمد الهادي شعبانجمعية أساتذة التقنية100

اتفاقيةنتاليا كوبتشاجمعية دار روسيا101

اتفاقيةنبيل التريكيجمعية صيانة مدينة صفاقس102
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةكلودي بيوناملعهد الفرنس ي بتونس103

اتفاقيةمراد الطوجانيجمعية املطورون الشبان104

ترخيصالهادي مجدوبجمعية التأهيل وإلاحاطة باملعوقين عضوّيا ببن عروس105

اتفاقيةأنيس الشعبونيجمعية محبي اللغة ألاملانية106

اتفاقيةمحمد إلامامالجمعية التونسية للرياضيات والفنون107

اتفاقيةصالح الدين بوجاهإتحاد الكتاب التونسيين108

اتفاقيةسيف الدين الجالص يجمعية فني رغما عني109

اتفاقيةعبد املجيد البحريالجامعة التونسية للريشة الطائرة110

اتفاقيةزبير التركيجمعية تونس للتنمية111

اتفاقيةحاتم دربالأيام قرطاج املسرحية112

اتفاقيةمنيرة كمون(يسرين)الجمعية التونسية للدعم ألاسري 113

اتفاقيةعبد الحميد خيريجمعية تونس أرض إلانسان114

اتفاقيةنجوى العرفاويجمعية راتب الخيرية115

اتفاقيةجمال الخشناويجمعية ضياء أمل الطفولة116

اتفاقيةقمرة الزناديجمعية عاوني نتعلم117

اتفاقيةعاطف مشرقيجمعية مريم للبيئة والثقافة والتنمية118

اتفاقيةمحمد املانس يجمعية الياسمين للثقافة والبيئة119

اتفاقيةرفيق املجذوبالجمعية التونسية من أجل مستقبل أفضل120

اتفاقيةطه آغةجمعية التكاتف121

اتفاقيةمحمد الدقيالجمعية التونسية للعلوم العصبية العرفانية122

اتفاقيةألاسعد الداهشالتلفزة الوطنية التونسية123
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةأمل الفرشيش يالجمعية التونسية للعلوم والتنمية124

اتفاقيةاملدير العامأيام قرطاج السينمائية125

ترخيصمروان طرابلس يجمعية كيف126

اتفاقيةرؤوف غرامجمعية البحوث والدراسات في علم النفس127

اتفاقيةمحمد املزوغياتفاقية بلدية بن عروس128

ترخيصجمعية عيون الطفولة بالكاف129

اتفاقيةيسرى بوعافيةجمعية تجديد وإنتماء130

اتفاقيةأحمد بن جمعةالجمعية التونسية لتدريس العلوم الفيزيائية131

اتفاقيةناجح امليساويالجمعية التونسية للتربية على وسائل إلاعالم132

اتفاقيةراقية دربالالجمعية التونسية ملقاومة السلوكات املحفوفة باملخاطر133

اتفاقيةمحمد الحاج طيبالجمعية التونسية للمربي134

اتفاقيةرفيعة إلامام الباونديجمعية العمل الاجتماعي بقليبية135

اتفاقيةمحمد عبد العظيمجمعية تنمية اللغة العربية وحمايتها136

اتفاقيةعادل الجزيريجمعية التنمية والبيئة بوادي الخطف137

اتفاقيةحمادي الغريانيالتضامن جمعية تعاونية لفائدة أيتام وأرامل ألاسرة التربوية138

139ADRA Tunisieترخيص

اتفاقيةأسماء بن حميدةمنظمة أندا العالم العربي140

ترخيصابتسام جمعةجمعية نبض القلب141

اتفاقيةيسر محمودجمعية نيارة للثقافة والفن والتنمية142

اتفاقيةبالل الونيفيجمعية تونس للسالمة املرورّية143

اتفاقيةبديعة التركيجمعية أحباء سيبستيان بالحمامات144

ترخيصحسين الزدريجمعية حماية البيئة والتمنية املستدامة بغار الدماء145
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةكمال ألازعرمؤسسة كمال ألازعر146

ترخيصعلى الجوهريالجمعية التونسية للثقافة والعمل الاجتماعي147

اتفاقيةمحمد صالحالجمعية التونسية لتدريس ألانجليزية كلغة أجنبية148

اتفاقيةمنال بوعالقجمعية اليسر للتنمية149

اتفاقيةسعد املدللجمعية العون املباشر مكتب تونس150

اتفاقيةلطفي الشابيجمعية املكتبة والكتاب بنابل151

اتفاقيةحاتم الجالص يشبكة التربية والتكوين والبحث العلمي152

ترخيصسنية الحماميجمعية كرامة وأمل153

اتفاقيةجمال الدين خماخمالجمعية التونسية للدفاع عن حقوق إلانسان154

اتفاقيةمشتركةوزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد التضامن155

اتفاقيةسعاد عبد الرحيمبلدية تونس156

اتفاقيةبلقاسم بلغيثالجمعية التونسية للجودة في التربية157

ترخيصشيرازجمعية دعم املتعلمين158

اتفاقيةلطفي الشابيجمعية فنون املتوسط بنابل159

ترخيصعلي الرايسجمعية صيانة جزيرة جربة160

اتفاقيةكريمة شطيبهجمعية سند للتنمية الاجتماعية161

اتفاقيةزهير عزعوزيالجمعية النشيطة للمواطنة املستديمة162

اتفاقيةهادية بن الجامعجمعية صوتنا163

اتفاقيةجمعية املواطنة الديموقراطية164

اتفاقيةالحبيب العماريجمعية الدفاع عن أصحاب الشهائد العليا165

اتفاقيةنزيهة قديديالشبكة الجهوية للجمعيات بتطاوين166
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةمحمد صالح النسريجمعية إلانماء التربوي بالكاف167

اتفاقيةجمعية علوم وقيادة168

اتفاقيةنزيهة الشيخالجمعية الدولية للتعاون والتنمية املستدامة169

اتفاقيةليلى الهنتاتيجمعية املرأة الحرة170

اتفاقيةأنيس البرقاويجمعية املندرة171

اتفاقيةنزيهة عكاريجمعية أصدقاء172

ترخيصسهيلة بن مصطفىجمعية تواصل173

ترخيصوجيهة جبابلي قليبيبنك الطعام التونس ي174

اتفاقيةجمعية رهان للدفاع عن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية175

اتفاقيةحاتم بوريالجمعية معهد بورقيبة النموذجي176

اتفاقيةضحى الجورش يجمعية اليافع واليافعة177

اتفاقيةجمعية إلاحاطة باألسرة178

ترخيصمحمد العكروتجمعية اليسر للتنمية والثقافة والعمل الخيري179

اتفاقيةمحمد ريدانجمعية جسور التواصل بقليبية180

اتفاقيةعبد القادر كشطانجمعية تنمية بال حدود181

اتفاقيةكمال العامريجمعية أندية الليونس الدولية182

اتفاقيةسلوى عبيدالجمعية التونسية ألساتذة اللغة ألانقليزية183

اتفاقيةمفيدة بن عثمانجمية أولياء ومربون من أجل التلميذ184

اتفاقيةحاتم العكاريجمعية مركز حوار وثقافات185

اتفاقيةمبروكة بالقايدجمعية أسرتي186

اتفاقيةمواهب ولهاجمعية أسرتنا التربوية187
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةكوثر العابدالجمعية التونسية للمرافقة ألاسرّية188

اتفاقيةمحمد نجيب القرويجمعية التعاون والتواصل الاجتماعي189

اتفاقيةسوسن التريكيجمعية تعليمي عمومي وأفتخر190

ترخيصشاكر بالحاج عمرجمعية أطفال تونس191

اتفاقيةعبد الباسط بن حسناملعهد العربي لحقوق الانسان192

اتفاقيةالفاضل الجعايبياملسرح الوطني193

اتفاقيةأماني حمدانيالجمعية التونسية لطلبة الهندسة املعمارية والتعمير194

اتفاقيةسلوى كّنو السبيعيجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية195

اتفاقيةمحمد حسام بن حسينجمعية علوم وتكنولوجيا196

اتفاقيةجمعية اليسر بالقصرين197

اتفاقيةعماد املرابطجمعية نادي كرة القدم املصغرة بنابل198

اتفاقيةجمعية قدماء مدرسة الشوشة199

اتفاقيةتوفيق الشايبجمعية تونس لإلحياء والتنمية200

اتفاقيةنعمة الرباعيجمعية مهرجان املطالعة201

اتفاقيةالجمعية التونسبة لإلنترنات والوسائط املتعددة202

اتفاقيةرمزي العبيديجمعية قمر203

اتفاقيةرمضان جلولالجمعية التونسية للثقافة الرقمية204

اتفاقيةالعيد بوعونيجمعية املسرح اليومي بالرديف205

اتفاقيةخالد الشابيالجمعية التونسية للتربية على النجاح206

اتفاقيةأيمن حرش يجمعية مواطنون207

اتفاقيةمحسن جريديجمعية امللعب الرياض ي السندي208
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةبالل بن سليمانالفضاء الثقافي جوكر209

اتفاقيةأندري ملبارجمعية طه للطفل210

اتفاقيةمحمد سخانةالجمعية التونسبة للتربية والتفكير إلاسالمي211

اتفاقيةمحمد بن يونسمجمع التنمية الفالحي واحة الشبيكة212

اتفاقيةلبنى الصيدجمعية صوت الباعث213

اتفاقيةحاتم عمرجمعية الكرامة بمجاز الباب214

اتفاقيةنورس النقاطيجمعية متحدون من أجل إلانسانية215

اتفاقيةصفية بوعصيدةجمعية أحباء الفضاء الثقافي دار بوعصيدة216

اتفاقيةخديجة الغريانيجمعية خريجي املدارس العليا لالتصاالت بفرنسا217

اتفاقيةجليلة قارةجمعية قدماء معهد قرطاج حنبعل218

اتفاقيةاملنصف الهرابيالشركة التونسية للكهرباء والغاز219

اتفاقيةمختار املختاريجمعية مراجعات220

اتفاقيةغانم غوارجمعية السينمائيين التونسيين221

اتفاقيةفاتن بن رمضانتعاونية الحوادث املدرسية والجامعية222

اتفاقيةمعز دالليجمعية أحباء الطفل223

اتفاقيةمحمود مفتاحاملنظمة التونسية للتربية وألاسرة224

اتفاقيةعثمان شوياتجمعية أنا وكافل اليتيم225

اتفاقيةسلوى مناريجمعية النساء الحرفيات بقفصة226

اتفاقيةخليل الوسالتيجمعية انا أنهض227

اتفاقيةجمعية سواعد للتنمية والثقافة228

اتفاقيةاملبروك العلويالجمعية التونسية لبيداغوجيا التربية229
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةرشيدة تليلي سالوتيوحدة الدراسات املتوسطية والدولية والحوار املغاربي230

اتفاقيةمروان بن آمنةجمعية احباء مدرسة الحبيب الكرمة بنابل231

اتفاقيةعثمان حيدرالجمعية التونسية للنهوض بالثقافة املالية232

اتفاقيةرحومة املحضاويجمعية روافد الثقافّية233

اتفاقيةالحبيب بن ألامينجمعية الصداقة والعمل الاجتماعي234

اتفاقيةسامي املزابيجمعية سبانا لرعاية الحيوانات235

اتفاقيةعبد الجليل بن زيدجمعية دار ألاسرة236

اتفاقيةبشرى الطيبجمعية تالمذتنا237

اتفاقيةمحمد بن فاطمةالجمعية التونسية لعلوم التربية238

ترخيصمحرز سودانTunisia Aidجمعية 239

اتفاقيةعبد املجيد براهميجمعية أحباء املكتبة والكتاب240

اتفاقيةعبد هللا الغربيالجمعية الرياضية مستقبل أريانة241

اتفاقيةسالم ألاندلسجمعية أساتذة علوم الحياة وألارض242

ترخيصريم مثلوثيجمعية صحافيي العالم243

ترخيصخالد قاللةالجمعية التونسية ملكافحة السرطان244

ترخيصعلي بن مصطفى الصيودجمعية املوج الرياض ي للبيزبول والسفتبول برجيش245

ترخيصرئيسالجمعية الرياضية  للمعوقين ذهنيا246

ترخيصخالد زكارنادي املبارزة بالسيف247

اتفاقيةجمعية الفاروق248

اتفاقيةكيالني بن حمودةجمعية منارة تونس للتربية الخاصة249

اتفاقيةنائلة عبد هللاجمعيةالطفل أوال250
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصمحمد جالل سعدالجمعية التونسية للتعليم الذكي251

اتفاقيةعطية بن سعيدالاتحاد الوطني للمكفوفين بالجمهورية التونسية252

اتفاقيةسلوى غزواني19جمعية املادة 253

اتفاقيةسامي الكرماويجمعية أحباء معهد أسد ابن الفرات254

اتفاقيةميساء رّيوجمعية ألارض الخضراء255

اتفاقيةعزالدين عرفاويجمعية تونس تريد256

اتفاقيةمعز الزيديجمعية فرحة للتلميذ الريفي257

ترخيصأحمد فريعةاملنتدى التونس ي للمعرفة والتنمية البشرية258

ترخيصالجامعة التونسية لرياضة اليوزيكان بودو259

اتفاقيةهالة البرقاويالشبكة التونسية للتنمية واملوارد الرقمية للتربية والتعليم260

اتفاقيةريم بلعجوزةجمعية مواطنة وتضامن261

اتفاقيةاقبال دلهوميجمعية املحبة وألامان262

ترخيصطارق الكعبيجمعية أبطال الرياضة بالقيروان263

ترخيصنوفل بن يوسفجمعية أحرار الوطن264

ترخيصحسن حمايديالجمعية التونسية لحماية البيئة وآلاثار265

اتفاقيةمحمد بن عبد هللاالجمعية التونسية للمعلمين266

ترخيصفتحي الغربيجمعية الحب والسالم267

اتفاقيةتوفيق شرادةالجمعية التونسية للعلوم الرياضية268

اتفاقيةكميل جراديالجمعية الخاصة بالتربية269

اتفاقيةجالل املؤدبالجمعية التونسية للتربية املدنية270

اتفاقيةأمين املناعيجمعية افريكان271
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصمحمد بوبكرجمعية أساتذة تونس272

ترخيصرفيق البرهوميجمعية نبراس املعرفة273

ترخيصفصل البهلولجمعية تونس الغد274

ترخيصمنير عرقوبيجمعية نبراس للتنمية البشرية275

اتفاقيةفتحي الخراطاملركز الوطني للسينما والصورة276

اتفاقيةجمعية رقش للثقافة والفن والتصميم277

278
سعيدة بن الحاج عبد هللاجمعية نتضامن لنرتقي

اتفاقية

اتفاقيةخنساء مكاده الزغيديجمعية املكتبات املدرسّية ومصادر التعلم279

اتفاقيةسعيدة الكنانيجمعية ألامل الرياض ي الرادس ي280

اتفاقيةهاني الطريقيجمعية املنتدى الثقافي املختار الزيادي281

اتفاقيةالطاهر العصفورجمعية أحمد إلانسانية التعاونية التنموية282

اتفاقيةمحسن بن نفيسةالجمعية الصادقّية283

اتفاقيةسارة بنحسينجمعية اتحاد الجمعيات إلانسانية التونسية284

اتفاقيةحسن القربيالجامعة التونسية للكراتي285

اتفاقيةحاتم الجالص يجمعية الرسالة التربوية286

اتفاقيةجمال دبوس يجمعبة منتدى املربي للترفيه وإلابداع287

اتفاقيةالصادق عمارجمعية ابن رشد للفكر وإلابداع288

ترخيصعبد الرحمان املقنينجمعية إلارتقاء بحي ألاندلس289

ترخيصمحمد الصالح السعديالجمعية التونسية لإلنماء التربوي بالكاف290

اتفاقيةدرصاف البناالجمعية التونسية للمعلوماتية291
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةنبيل الدالجيجمعية برج السدرية الغد292

اتفاقيةمصطفى الفرشيش يالجمعية الوطنية لألولياء واملربين293

اتفاقيةمنجية الدخالويجمعية أطفالنا294

اتفاقيةمحسن الدبوس يجمعية نماء فرنانة295

اتفاقيةمنية بوزويتةالجمعية التونسية ملسابقات وثقافة الرياضيات296

اتفاقيةجمعية املساعدة إلانسانية العاملية297

اتفاقيةمنية بن قريطجمعية أبنائي أملي298

اتفاقيةنبيل املقدمجمعية املعالي للطفولة التونسية299

اتفاقيةمفيدة بن عثمانجمعية أولياء ومربون من أجل التلميذ300

اتفاقيةثريا شطيبةجمعية حواء301

اتفاقيةهشام الشابيالجمعية التونسية لصعوبات التعلم302

اتفاقيةمحمد قموعشبكة بنزرتنا303

اتفاقيةمحمد الجريديجمعية تطوير التربية املدرسية304

اتفاقيةلطفي مكتوفجمعية املدنية305

اتفاقيةهالة العيفيجمعي الثقافة والتنمية306

اتفاقيةفؤاد خليفيجمعية أشبال الغد للتنشيط الثقافي307

ترخيصمحمود بن موس ىجمعية فيلوريسيون308

اتفاقيةآمال عباسجمعية نساء من أجل املطاعم املدرسّية309

ترخيصعبد السالم الداوديجمعية علم وعمل310

ترخيصعبد الرزاق الزوقجمعية رسالة للعمل التطوعي بالوسط املدرس ي311

اتفاقيةعادل سنديجمعية مهرجان املغاور الجبلية بالسند312
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةعلي بن مبروك خضرجمعية بلخير للمحافظة على التراث313

اتفاقيةجمال عبوديجمعية معالم ومواقع بالوطن القبلي314

اتفاقيةحمدي حروشالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة315

اتفاقيةالطاهر بطيخالجامعة التونسية للشطرنج316

اتفاقيةأحمد الحاج صالحالجمعية التونسية لبيداغوجيا اللغات والفرانكفونية317

اتفاقيةوسيم بن حسيناملنظمة العاملية للتطّوع318

اتفاقيةحافظ سليمانياملنظمة الوطنية للطفولة التونسية املصائف والجوالت319

ترخيصمحمد بن عبد هللامنظمة إلارادة الدماج ألاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية320

اتفاقيةمحمد املنصف البرتاجياملنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل321

اتفاقيةعبد هللا بن عبد هللاجمعية إنجاز تونس322

ترخيصهاجر درمكجمعية النادي الثقافي للمبدعين الشبان323

ترخيصعائشة شاهرليجمعية التنمية للجميع324

اتفاقيةتوفيق العرفاويالتعاونية الوطنية للتعليم325

اتفاقيةمحمد العريبيجمعبةأعوان وزارة التربية للرياضة والثقافة والشغل326

اتفاقيةتوفيق بن صميدةجمعية آلافاق327

اتفاقيةنادية املاجريجمعية أطفال علماء328

اتفاقيةمحمد مالكودادية قدماء املديرين بصفاقس329

اتفاقيةسامي عجرودمنظمة البنك الدولي للمعلومات واملوارد البشرية330

ترخيصالتوهامي امليدانيجمعية تونس للجميع331

اتفاقيةمحمد أمين الكريفياملنظمة التونسية للدفاع عن التلميذ332

اتفاقيةحليمة علولوجمعية سالمة إلعانة ألاطفال باملستشفيات تونس333
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةنورالدين الطبوبيالاتحاد العام التونس ي للشغل334

ترخيصشفيق غربالالجمعية التونسية لعلم النفس335

اتفاقيةملياءمنظمة ألامم املتحدة لتربية والعلم والثقافة336

337
نزار خليفجمعية أطفال وشباب للتنشيط واملواطنة الفاعلة والثقافة الرقمية

اتفاقية

ترخيصعماد بن زغدودجمعية تونس والسالم338

اتفاقيةعبد الحميد الصكليالجمعية التونسية للتربية الفنية339

اتفاقيةنجوى الخونيجمعية ابتسامة ألايتام القصرين340

اتفاقيةعبد الستار الفقيالجمعية التونسية للمربين بصفاقس341

اتفاقيةريم منصورالجمعية الثقافية التونسية للتكوين والادماج342

ترخيصعبد الحميد بن يوسفجمعية بيت الفضل343

ترخيصمحمد الصغير الريفجمعية متطوعي الحماية املدنية344

اتفاقيةإيمان مفتاحجمعية رسالة كيدز345

اتفاقيةمحمد بوعجيلةجمعية الوفاق للتنمية بتطاوين346

اتفاقيةهدى بوعزيزيجمعية مواطنة لغد أفضل347

اتفاقيةمصطفى الكافيجمعية أحباء املدرسة واملربي348

اتفاقيةحبيبة رحمانيجمعية حماية ألاسرة349

إتفاقيةآمنة الشرفيجمعية أحباء البلفدير350

اتفاقيةحاتم الحبيبيجمعية أوتينا للثقافة والفنون بالخليدية351

ترخيصأنيس عبس يجمعية ناس الفن352

ترخيصمعز بن طالبجمعية قرمبالية الفن353
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةعبد هللا اللملوميالجمعية التونسية للتربية وحقوق الطفل354

ترخيصمنذر الحاج محمدجمعية نادي الشبان والعلم355

ترخيصمحمد بن محمودالجمعية التونسية ملرض ى التصلب اللوحي املتعدد356

ترخيصمحمد مازنيجمعية كلنا جندوبة للتنمية الشاملة357

ترخيصمنعم الرياحيجمعية بالفن358

ترخيصصالح الحناش يجمعية أطلس359

ترخيصيمنة قاللجمعية الحنايا360

ترخيصمحمد بوبكرجمعية مقرين للتحديث والصيانة361

ترخيصمحمد فلفولجمعية نوادي الشبان362

ترخيصمريم معزولاملنظمة التونسية للتماسك الاجتماعي363

اتفاقيةآمال بخاريجمعية تربية متضامنة364

اتفاقيةعبد الحميد العموصجمعية قدماء الشبيبة املدرسية365

اتفاقيةمحمد ألازهر التائبجمعية التنمية العادلة366

ترخيصطارق السايحجمعية أنوار املسرح367

ترخيصجمعية ألامان لرعاية ألايتام وفاقدي السند بالصخيرة368

اتفاقيةكميل جراديالجمعية التونسية للمبادرة وألافراق369

ترخيصالبشير الوسالتيالجمعية التونسية للموسيقى والفنون370

اتفاقيةمحمد العماريجمعية فنون الفرجة ببوحجلة371

اتفاقيةمنصف الخميريالجمعية التونسية لإلعالم والتوجيه املدرس ي والجامعي واملنهي372

اتفاقيةأمال الشابيالجمعية التونسية ملكافحة التمييز373

اتفاقيةسنية بليبشجمعية التفاؤل لألطفال واملراهقين مرض ى الصرع374
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةأحمد الحاج صالحالجمعية التونسية ملدرس ي اللغة الفرنسية375

اتفاقيةسعاد الشطوطيجمعية البيئة والتنمية بسليمان376

اتفاقيةمريم زعتيرمؤسسة ميساء377

ترخيصخير الدين سيدهمجمعية النهوض بالطالب الشابي378

اتفاقيةسليم قاسمالجمعية التونسية لجودة التعليم379

اتفاقيةنورة الطرابلس يالجمعية التونسية للثقافة الرقمية والبيداغوجية380

اتفاقيةفاتن املداحالجمعية التونسية لتعلمية علوم الحياة وألارض381

ترخيصوليد سمعليجمعية ساندي لإلحاطة باملدمنين وفاقدي السند382

اتفاقيةحميدة الشاوشجمعية الرابطة التونسية للتربية383

اتفاقيةتوفيق شبشوبجمعية القتطرة384

اتفاقيةزياد قاسمجمعية انتصار املرأة الريفية385

اتفاقيةرائد الشابيجمعية تعزيز التعاون والصداقة بين فرنسا وتونس386

اتفاقيةإيناس الراجحيجمعية طفل وابتسامات387

ترخيصسمير الجوةجمعية التواصل للبيئة والتنمية388

ترخيصروضة زروقجمعية ألايادي البيضاء389

اتفاقيةمنصف سليمانجمعبة املواطنة والثقافة والتضامن390

اتفاقيةمنير املجدوبجمعية كشاف املتوسط391

اتفاقيةرحمة الجواديجمعية املرأة الريفية بجندوبة392

اتفاقيةعثمان السبعيالنادي الجامعي بأريانة393

ترخيصجمعية الرحمة والتآزر394

ترخيصجيهان الغوليجمعية ممرضات بال حدود395
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةعبد املنعم الدائميجمعية تونس الخيرية396

اتفاقيةعادل الدبابيجمعية ألاسود بسكرة397

ترخيصحمادي الشايبجمعية أحباء التنشيط السينمائي وإلاعالمي بسليانة398

ترخيصمنية الجريديجمعية أولياء وأصدقاء املتوحدين بالقيروات399

اتفاقيةإلياس بن ريانةجمعية ملتقيات التميز400

اتفاقيةنبيل بفونالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات401

اتفاقيةراضية الوحيش يجمعية شبكة أطفال ألارض402

ترخيصأيمن سوسةالجمعية الوطنية للقيمين التونسيين403

اتفاقيةعبد الوهاب بن عيادمؤسسة بولينا القابضة404

اتفاقيةمحمد بوهاللاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم405

اتفاقيةوحيد العبيديالكشافة التونسية406

ترخيصساس ي شعبانالجمعية الجهوية للتكافل الاجتماعي باملهدية407

ترخيصمحمد بالحاج عمرجمعية الرحمة لرعاية ألايتام408

اتفاقيةنجيب الشابيالودادية الوطنية ملتفقدي التعليم الثانوي409

اتفاقيةعبد اللطيف شابوالهالل ألاحمر التونس ي410

اتفاقيةمحرز الحبيبيودادية أعوان وزارة التربية411

اتفاقيةالودادية الوطنية ملتفقدي املدارس الابتدائية412

اتفاقيةالعميد شوقي الطبيبالرابطة التونسية للمواطنة413

اتفاقيةرضوان مصموديمركز دراسة إلاسالم والديمقراطية414

اتفاقيةكميلية الغالبالودادية الوطنية للمساعدين البيداغوجين بتونس415

اتفاقيةبشرى املالقيجمعية صديق في كل مكان416
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصنزار العيادياملنظمة التونسية للبحوث السمعية البصرية417

اتفاقيةعصمان أحمدالغرفة الفتية العاملية418

ترخيصإسكندر بن إسماعيلالجمعية التونسية لألساتذة النواب باملدارس419

ترخيصحبيب قيزةجمعية نادي محمد علي للثقافة العمالية420

اتفاقيةالهادي ينخودودادية مديري املدارس الابتدائية421

اتفاقيةمحمد سهيل مراقجمعية أيادي الرحمة422

اتفاقيةأحمد الحفناويجمعية شباب الياسمين423

ترخيصبنور مشفرالجمعية التونسية للفنون والبيئة424

اتفاقيةحاتم سليمانالجمعية التونسية ملستقبل العلوم والتكنولوجيا425

ترخيصزياد العياريجمعية تونس للعطاء426

اتفاقيةعبد الحق الورتانيمنظمة الشبيبة املدرسية 427

اتفاقيةحميدة الشاوشالرابطة التونسية للتربية428

ترخيصليلىالجمعية التونسية للنهوض بالصناعات التقليدية واملهن الصغرى429

اتفاقيةراضية الجربيالاتحاد الوطني للمرأة التونسية430

اتفاقيةميشال بالعجوزةإلاتحاد الوطني للتربية املختصة وإلادماج431

اتفاقيةطارق دربالمنظمة الهالل ألاخضر التونس ي432

اتفاقيةفاطمة إينوبليجمعية أصدقاء البيئة433

اتفاقيةالوزيروزارة الفالحة واملوارد املائبة والصيد البحري434

اتفاقيةبوراوي بن علياملنظمة التونسية للثقافة الجوية وعلوم الفضاء435

اتفاقيةمحمد البراقاملنظمة التونسية على الصورة والبحوث السمعية البصرية436

اتفاقيةالصادق الحماميودادية الاعوان والعملة باملندوبية الجهوية للتربية بنابل437
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصمحمد نجيب النفاخيودادية القيمين العامين 438

اتفاقيةمرس ي تلموديجمعية تونس املبادرة للتنمية439

اتفاقيةفاتن الشيحيجمعية رؤى للتنمية440

اتفاقيةوليد بوشميلةجمعية أفق الطفولة441

اتفاقيةعفيفة العكاريجمعية إبن خلدون لإلنماء الحضاري442

اتفاقيةفيصل الدريديجمعية املواهب الصاعدة للتنشيط الثقافي والفني443

اتفاقيةدالل كريتيانجمعية إبداع ابتكار وإلهام444

اتفاقيةمنجي كدوس يجمعية روافد التنمية بالرقاب445

اتفاقيةضحى بوترعةجمعية نساء سفيطلة للتنمية الثقافية446

ترخيصخديجة لنورجمعية ألايادي الرحيمة447

اتفاقيةأمان هللا املسعديالجمعية التونسية لعالج الحروق448

اتفاقيةإحسان البليداويجمعية آفاق بقبلي449

اتفاقيةمحمد منصف العايديالجمعية التونسية للطفل والبيئة450

ترخيصإبراهيم بن جبريل(عقل)جمعية قادة عاملون للمستقبل 451

ترخيصجمعية البياطرة الشبان التونسيين452

ترخيصسلوى بوغانميجمعية صوت الشاب453

454TBWA Pointcarréترخيصسفيان مصلي

اتفاقيةإبراهيم امليساويجمعية املرصد التونس ي ملكافحة الفساد إلاداري واملالي455

اتفاقيةرئيس البلديةبلدية املحمدية456

ترخيصحسام الدين بالحكيميجمعية دريم457

اتفاقيةمباركة علّيةجمعية رؤيا للمساعدة واملرافقة والتحسيس458
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةفرج قويبعبلدية سيدي حسين459

اتفاقيةمحمد بوعشيربلدية بني خيار460

ترخيصفاطمة الشعريجمعية صحتي بصفاقس461

ترخيصبشير العبيديجمعية أجيال املستقبل بجندوبة462

ترخيصكريم السيالةجمعية شبكة مراقبون463

ترخيصنائلة حواسجمعية مدرسة لكل ألاجيال464

ترخيصالزين الخياطيجمعية مكرمة التنموية الثقافية465

ترخيصعلي جفال حيدريجمعية دار الخير التونسية466

ترخيصرامي الطريفيجمعية صوت املتعلم الكفيف467

اتفاقيةعبد هللا خضرجمعية أوميرا للمسرح468

ترخيصنجيب العياريمنظمة شباب تونس للتربية على املواطنة ونشر قيم التسامح469

اتفاقيةسنية الشريفجمعية أحباء مدرسة عبد الرحمان مامي470

اتفاقيةسناء مرزوقيجمعية سند لتعلم اللغة الفرنسية471

ترخيصمنصور سعيدجمعية املهرجان472

ترخيصفيصل غزيلجمعية جليج البيئة البحرية بجربة473

ترخيصالناصر عياد قصر هالل1934 مارس 02جمعية تواصل لقدماء معهد 474

اتفاقيةرئيس البلديةبلدية املرس ى475

اتفاقيةعادل بوحولةالجمعية التونسية للسالمة الرقمية476

اتفاقيةنزهة جمعةجمعية قدماء تالمذة معهد نهج روسيا477

اتفاقيةمحمد فريد بن تنفوسالبنك العربي لتونس478

اتفاقيةبسام الوكيلموسسة أمانة479
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصأيمن السالميجمعية إيجا معانا480

ترخيصمحمد الفرينيجمعية الصدى السينمائي481

ترخيصكريمة ألاسودجمعية إيكو إلكتريك482

ترخيصعبد الرحمان قاسمالجمعية الثقافية بزاوية قنطش483

ترخيصوفاء بن سالمجمعية قادة مبدعون484

اتفاقيةحاتم العكاريمركز حوار وثقافات485

ترخيصفتحية الهاشميالرابطة العربية للفنون وإلابداع486

اتفاقيةطارق الصغيرودادية أعوان وموظفي وإطارات وزارة التربية487

ترخيصمعز السويس يجمعية إرادة املزاوغة488

ترخيصمنى تقيةجمعية نادي حوارات489

ترخيصسليم  حمداونجمعية قدماء معهد إلامام مسلم باملنزه490

اتفاقيةمحمد منصوريجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوات وذوي إلاعاقة البصرية491

اتفاقيةعبد الحميد القبطنيالجمعية التونسّية للصّحة والسياحة البيئّية492

ترخيصجمعية البشر للفنون والحرف493

ترخيصخالد الحجالويالجمعية املتوسطية للتنمية بتونس494

ترخيصأنس السويعي(نادي إينكتيس)املعهد العالي لعلوم التمريض بتونس 495

اتفاقيةمحي الدين بن عبد هللاجمعية مهرجان قربة الوطني ملسرح الهواة496

ترخيصعالء الدين الّراجحيجمعية النصر للرياضة بالسيجومي497

ترخيصأيمن بوظفيرجمعية أي تربل إي بتونس498

اتفاقيةإسماعيل ضيف هللاالجمعية الوطنية ملرض ى القصور الكلوي499

ترخيصمحسن املشرقيجمعية التنمية النشيطة500
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصعزالدين مبروكجمعية صيانة مدينة بومرداس501

ترخيصسمير الورتانيجمعية تونس ستريت ووركاوت502

اتفاقيةعاطف مرادجمعية الشمال للمسرح والفنون503

ترخيصرفيقة البحوريجمعية البديل الثقافي504

ترخيصمحمد الخذيريجمعية اكتشاف املواهب بتوزر505

ترخيصمحي الدين بن جازيةجمعية صحة للجميع506

اتفاقيةحمزة السعيديجمعية مغيرون507

اتفاقيةمحمد الخامس عامرجمعية الشباب املبدع508

ترخيصساسية زويديجمعية وسيط من أجل جيل نشيط509

ترخيصحياة الدغريمنتدى ألاكاديمية السياسية510

اتفاقيةنجالء السالميدار الشباب سيدي داود511

اتفاقيةبوراوي الشريفاملنظمة التونسية لحقوق الانسان 512

ترخيصفاطمة كمونأكاديمية العباقرة513

اتفاقيةOMV Exploration and ProductionBernard Schlagerمؤسسة 514

ترخيصكريفي عمادجمعية الكرامة ملكافحة السرطان515

اتفاقيةريم القرويجمعية إتحاد ألاسرة التونسية516

ترخيصلطفي عبيدالجامعة التونسية للترياتلون517

ترخيصسلمى املولهي القيزانيالجامعة التونسية للتنس518

اتفاقيةرجاء رحالجمعية ميثاق للتنمية519

اتفاقيةفتحي حشيشةالجامعة التونسية أللعاب القوى520

ترخيصمحمد الحمروني21جمعية تنمية 521
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةمحمد بن عبد هللا زايدجمعية اللغة العربية الرقمّية522

اتفاقيةلطفي سليمانجمعية إنماء باملعمورة523

ترخيصيلدز التعبوريجمعية العمل املواطني من أجل ديمقراطية حقيقّية524

ترخيصريم  الجمالي جانفي باملنستير14جمعية الوفاق التربوي 525

اتفاقيةوزيرةوزارة شؤون الشباب والرياضة526

ترخيصأنيسة املعاويجمعية أحباء معهد منزل جميل527

اتفاقيةهندة الرباعيشركة نيوفيزيون سنتر528

اتفاقيةآية البلطيالجامعة التونسية للرياضة املدرسة والجامعية529

اتفاقيةحبيبة خضراويجمعية عبق إلابداع530

اتفاقيةمفتاح الحاججمعية ابن خلدون للنماء الحضاري531

اتفاقيةالطاهر صفرجمعية نادي الطاهر صفر باملهدية532

اتفاقيةخليل قعلولجمعية كوليس533

اتفاقيةماجد رجبجمعية قدماء املعهد املختلط الطاهر الصفر534

اتفاقيةهشام منصرجمعية الفكر الوطني الحر535

اتفاقيةعبد الحميد الجملجمعية التعليم الثقافية والرياضية536

اتفاقيةنورة الدريس يالجمعية التونسية للمرضين537

ترخيصفيصل املزهوديجمعية الصداقة التونسية الفرنسّية538

اتفاقيةأحمد قعلولالجامعة التونسية للتايكواندو539

اتفاقيةمحمد شلغومجمعية النهوض بالجنوب الصحراوي540

اتفاقيةتيسام غابريجمعية أمل الثقافية لتنشيط ألاطفال541

اتفاقيةربيعة بوعصيدةجمعية التنمية لتأهيل ألاطفال والشباب542
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

ترخيصعبد القادر بنحمدجمعية آفاق بالبليدات543

اتفاقيةنجوى عزوزنوادي روتاري544

اتفاقيةوجدي الجمعيجمعية أطفالنا للتضامن والعمل الخيري545

اتفاقيةيسري املزاتياملنظمة التونسية للدفاع عن حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقة546

اتفاقيةسنية ملجيدجمعية القلب ألابيض547

اتفاقيةعفاف غنيةجمعية سفراء السالمة املرورّية548

اتفاقيةمسعود الرمضانياملنتدى التونس ي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية549

ترخيصجليلة محمديجمعية معا لبداية جديدة550

اتفاقيةحياة السكريجمعية روتاري مرس ى الشاطئ551

ترخيصحسام زيديالجمعية التونسية للوقاية من ألاخطار املهنية552

اتفاقيةسامي العالقيجمعية تأهيل وإدماج املعاقين553

اتفاقيةالهادي بوزيدجمعية أساتذة العلوم الطبيعية554

ترخيصمنوبية الزواويالجمعية التونسية لرعاية ألاطفال فاقدي السند555

اتفاقيةسالم العياديجمعية منتدى الفارابي للدراسات والبدائل556

اتفاقيةمختار العياش يجمعية الدراسات العلمية في تاريخ التربية557

اتفاقيةجمعية التكافل للتنمية558

اتفاقيةأحمد السنوس يشركة سوفت سكول559

اتفاقيةليلى بحريةجمعية مرصد شاهد560

ترخيصرضاء بن الحاج يحيجمعية أمل ملرض ى الكلى561

ترخيصنجيب بولعراسجمعية متساكني املروج الثاني562

ترخيصأنيس معزونالجمعية التونسية للترفيه563

اتفاقيةعبد الوهاب بن حفيظمنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية564
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةجنات شعبانالجمعية التونسية لدعم الطاقات الناشئة واملربين565

اتفاقيةعبد الجليل القراميالجمعية التونسية لقرى ألاطفال س و س566

اتفاقيةنائلة عنانجمعية أولياء تالميذ املدرسة الابتدائية تانيت بقرطاج567

اتفاقيةجمعية ألافق للتنمية568

اتفاقيةمصطفى الفرشيش يالجمعية التونسية لألولياء والتالميذ569

اتفاقيةمريم بلغيثجمعية ألاولياء بمدرسة تونس الدولية570

ترخيصمحمد بن فاطمةالجمعية الوطنية لإلئتالف املدني إلصالح املنظومة التربوية571

اتفاقيةجمعية ألاولياء برجيش لإلحاطة بالتالميذ572

اتفاقيةرمضان بن ريانةجمعية ألاولياء573

ترخيصوسيلة عطوانيجمعية أولياء التالميذ بطبرقة574

ترخيصكوثر بالخوجةجمعية أولياء املدرسة إلاعدادية ابن خلدون أريانة575

ترخيصمنصف بن سليمانجمعية لم الشمل576

اتفاقيةخالد البوشماويمؤسسة هادي البوشماوي الخيرية577

ترخيصعلي صالح عمريجمعية التنمية والوفاء للمؤسسات التربوية578

ترخيصجمعبة أولياء تالميذ نموذجية مقرين579

اتفاقيةسعيدة الغزوانياملنظمة التونسية للعدالة والتضامن580

ترخيصبولبابة قميرجمعية مسرح املهرجان بتونس581

اتفاقيةفطيمة الزموريشركة التعاونية ألاساسية للخدمات الفالحية582

ترخيصحياة تليليجمعية فردوس الحياة بقفصة583

اتفاقيةراض ي املؤدبجمعية عمل وتنمية متضامنة584

ترخيصجمال الشطيجمعية أولياء التالميذ بمعتمدية مساكن585
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةتوفيق شحدورةالجمعية الوطنية ألولياء التالميذ586

اتفاقيةإيناس دبيةجمعية جيل الحرية587

اتفاقيةمحرز الغاليجمعية إلابداع املسرحي588

ترخيصنبيل ألاحميرجمعية إرادة الحياة589

ترخيصسيمة بن إبراهيمجمعية أولياء املعهد النموذجي بأريانة590

ترخيصهشام توكابريجمعية أخضر وماء591

ترخيصالفاضل شعبانيجمعية ودادية أولياء تالميذ معهد املتلوي592

اتفاقيةعمارة بن رمضانمركز التنمية املجتمعية والتمكين593

اتفاقيةأحالم بوسروالبرنامج لنكن فاعالت وفاعلين594

اتفاقيةرضا الزهرونيالجمعية التونسية لألولياء والتالميذ595

ترخيصزينب الفراتيجمعية كلنا تونس596

اتفاقيةمحمد بن عبد هللاالجمعية التونسية للمتعلمين597

اتفاقيةأشرف العواديجمعية منظمة أنا يقظ598

ترخيصحسام الدين التميميجمعية أوفياء القيروان599

اتفاقيةنسيبة بودريقةجمعية مساعدة ألاطفال املصابين بمرض أطفال القمر600

ترخيصياسينجمعية إرادة للتنمية بتوزر601

ترخيصسعاد شويخةجمعية إلارتقاء باملدرسة الابتدائية طريق سكرة602

اتفاقيةحسن الشكجمعية أولياء تالميذ الحكيم قرول سوسة603

اتفاقيةمبروكة الشارنيجمعية بيتي604

اتفاقيةشهاب بن فرججمعية التربية البيئية605

ترخيصحسان بننصرالجمعية التونسّية ألحباء الطبيعة أسمر606
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نوع العالقةرئيس الجمعيةاسم الجمعيةر/ع

اتفاقيةشكري املؤدبجمعية حماية البيئة بحمام ألاغزاز607

اتفاقيةمحرز عون هللاالجمعية التونسية ملدرس ي اللغة ألانقليزية لغير الناطقين بها608

ترخيصمنى نور الدينفرقة مدينة تونس للمسرح609

ترخيصمحمد الهادي املوحليجمعية املعهد الرشيدي للموسيقى التونسّية610

اتفاقيةعلي الخالديالجمعية العاملية الفرنكوفونية ملديري املؤسسات التربوية611

ترخيصالحبيب امليالديجمعية إلاحاطة املدرسّية بقصر هالل612

ترخيصجوزي ستودمانجمعية الفضاء ألامريكي أميديست613

ترخيصليليا بالطيفجمعية املعهد الدولي للبحوث في لغات إلاشارات بتونس614

ترخيصعاللة جمعيشركة أجيكو لالستثمار وامللتقيات615

ترخيصمبروكة العرفاويجمعية بيتي لألطفال فاقدي السند616

ترخيصكريستوف دينياملدرسة العليا للدراسات الهندسية بفرنسا617

ترخيصأنور مرزوقيجمعية إلانسانية أوال تونس618

ترخيصهشام بن فضلجمعية الساف لنشر الثقافة الرقمية619

ترخيصعبد الرزاق حامديالجمعية املدنية للعمل التنموي620

ترخيصسلوى بوداليجمعية التربية واملواطنة621

ترخيصهادية العروس يالجمعية التونسّية للصّحة النفسّية622

ترخيصمراد هبليالجمعية التونسية للفن البيئي623

ترخيصمصطفى شقرونجمعية اليسر لأليتام وفاقدي السند624

ترخيصوداد حاتميجمعية الرابط التربوي625

ترخيصقوتة زارعيجمعية رابطة أطفال تونس626

ترخيصأحالم بن جفالجمعية طريق الكرامة627
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ترخيصرائد مراكش يجمعية صوت الوفاق واملواطنة628

ترخيصرجب اللوميالجمعية التونسية لصيانة املتاحف واملعالم ألاثرية تراث629

ترخيصرابعة الشوعيجمعية ألابناء وألاولياء واملربين630

اتفاقيةسلوى عبيدالجمعية التونسية الساتذة اللغة الانقليزية631

ترخيصنجاة الصفائحي برادس1934 مارس 02جمعية إعدادية 632

ترخيصأحمد اليمامالجمعية التونسية ملرض ى الكلى633

ترخيصبوجمعة عبيديجمعية املواطنة والتنمية بالشمال الغربي634

اتفاقيةعبد الرزاق الطيبمؤسسة إلاذاعة التونسّية635

ترخيصقيس الزريبيجمعية أكاديميون636

ترخيصتوفيق السائحيجمعية ألامانة لفائدة الحياة املدرسية637

اتفاقيةزهير لطيفتلفزة تي في638

ترخيصحمزة ودرنيجمعية النور بالحامة639

ترخيصسعيد البجاويالجمعية الوطنية لالبداع الثقافي640

ترخيصفيصل الصغّيرجمعية قلعة التظاهرات641

ترخيصعبد الحكيم بلعيدجمعية إشراق الثقافة والفنون642

ترخيصزهير حسنيودادية قدماء املدرسة الابتدائية الحيادرة643

ترخيصنعيم مباركجمعية أصدقاء وأولياء املدرسة الابتدائية الحبيب ثامر644

ترخيصاملكي خليصةجمعية الرقي للتنمية البشرية والاحاطة باملسنين645

اتفاقيةمحمد حضريالتعاونية الوطنية للتعليم646

ترخيصجاسر عيدجمعية حماة اللغة العربية647

اتفاقيةزهرة التركيجمعية سروبتمست الدولية648
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ترخيصعبد املجيد الحويذقالجمعية التونسية للسالمة املرورية649

ترخيصحبيب عمارةجمعية تفعيل الحق في الاختالف650

ترخيصعادلجمعية حومتنا سبور651

ترخيصمحسنة البحيريجمعية طلبة الطب وألاطباء املتربصين652

ترخيصأنور بوغربيةجمعية الكرامة واملواطنة بماطر653

اتفاقيةبرينو بوديارتأكاديمية قرونوبل654

اتفاقيةمحسن زروقجمعية املبادرة والاعتماد على الذات655

ترخيصعادل الجريديجمعية تونس لالبداع والسياحة الثقافّية656

اتفاقيةجمعية اللمة الصفاقسية657

ترخيصنجوى عاشورجمعية الابتسامة للمسرح والفنون658

ترخيصندى بلحسنالجمعية التونسية ألامريكية للتواصل659

اتفاقيةسهام عبد الالويجمعية الثقافة والتربية على املواطنة660

ترخيصمعز عليجمعية اتحاد التونسيين املستقلين من أجل الحرية661

ترخيصمراد بن زديرةجمعية نور الحياة662

ترخيصبسام الجملجمعية قدماء معهد الوفاء663

اتفاقيةنصر الصميطياملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية664

اتفاقيةعفيفة زريدةجمعية إشراق لرعاية الطفل والعائلة665

ترخيصعماد عبد الجوادجمعية الطليعة للقاصرين عن الحركة666

اتفاقيةحسيب الكسراويجمعية تواصل667

ترخيصعبد الوهاب ماض يجمعية القطب املدني للتنمية املستدامة وحقوق إلانسان668

ترخيصالسحبي فرججمعية الصفاء للتراث والفنون669
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اتفاقيةمحم العمدونياملركز الثقافي الخاص منار باجة670

ترخيصنجوى الوسالتيجمعية إبالف للتنمية671

ترخيصمروى الدليجمعية طلبة وخريجي بوليتكنيك أنترناسيونال672

ترخيصمهدي حماديالجمعية الرياضية للبريد بزغوان673

ترخيصجمعية أولياء أصدقاء ألاطفال املكفوفين بقابس674

اتفاقيةهاجر مجدوبجمعية ألاسرة آلامنة675

اتفاقيةوسيلة عطوانيجميعة أولياء التالميذ بطبرقة676

ترخيصسجيعة يعيشجمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل677

ترخيصمحسن عيساويجمعية الحياة لعين السلطان اللة قصر قفصة678

ترخيصمسعود ألاسعد الصويعيجمعية الحياة الخيرية679

اتفاقيةفريد شويخيجمعية مونتيسوري لشمال افريقيا680

ترخيصخير الدين بن حسينجمعية إلامتياز للتنمية واملحافظة على التراث681

ترخيصعمر شريطجمعية الدفاع عن الحق في التشغيل والتنمية682

ترخيصمحمد املالكيالجمعية الوطنية لفنون السيرك بتونس683

ترخيصحمادي امللوليجمعية البحوث والدراسات في ذاكرة سوسة684

اتفاقيةمفيدة الوسالتيجمعية الشبكة التونسية النشيطة في املساءلة الاجتماعية685

ترخيصعزالدين الطرابلس يجمعية أمل التنمية الاجتماعية686

ترخيصالجمعية التونسية لتمدرس ألاطفال املكفوفين687

ترخيصمحسن الجندوبيجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية والخيرية688

ترخيصسناء فتح هللاجمعية نساء قائدات689

ترخيصحامد امللوليالجمعية التونسية لعلوم التصرف690
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ترخيصرياض عبيديالجمعية التونسية للحراك الثقافي691

ترخيصفوزية املازنيجمعية نساء للتنمية والثقافة692

ترخيصمكرم الحاج صغيرجمعية سواعد الخير693

ترخيصراشد الشليجمعية قدماء معهد باب جديد بسوسة694

ترخيصأحمد بلحاج يحيالجمعية العامة للتنمية695

ترخيصسميرة شاكرجميعة إيقاظ696

ترخيصاملنجي القرويجمعية التنمية وإلاصالح الاجتماعي بجندوبة697

ترخيصجمعية ريستارت املهدية698

ترخيصأشرف بوغزالةجمعية أكاديمّية الشباب من أجل الشباب699

ترخيصالصادق لطرشجمعية قدماء التالميذ املدرسة الابتدائية الرقبة700

ترخيصجمعية خطوة خطوة701

ترخيصمحمد الحبيب املاجريجمعية درة فراس للطفولة702

ترخيصعمر سعيدجمعية التلميذ للتنشيط الثقافي باملكارم703

ترخيصمحمد حمرونيالجمعية الوطنية للتنمية والدراسات الاستراتيجية704

اتفاقيةعماد الزواويجمعية منتدى تونس للتمكين الشبابي705

اتفاقيةفراس شعبانجمعية السنابل للنهوض بالطفولة706

اتفاقيةعلية بالطيبمؤسسة الشباب للعلم707

اتفاقيةأسماء النيفرمؤسسة أورنج لألعمال الخيرية708

ترخيصعبد الفتاح القادريجمعية أبناؤنا للتربية والتنمية والثقافة709

ترخيصفرحات البارونيالجمعية التونسية للمحرزين على الوسام ألاكاديمي710

ترخيصليلى القاسميجمعية غاية الضيعة التربوية للمعاقين سيدي ثابت711
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ترخيصعباس الزموريجمعية الشباب بزمور بني خداش712

ترخيصبن عمرالتحالف املدني من أجل التعليم713

ترخيصماهر غيضاويجمعية الحكمة للبناء وإلاصالح ببوحجلة714

ترخيصماهر الكالعيجمعية وفاق للتنشيط الثقافي بدوار هيشر715

ترخيصفضيلة العوانيجمعية املحافظة على التعليم العمومي716

ترخيصإقبال الشابيالجمعية التنموية لتطوير الفنون والصناعات717

اتفاقيةكمال الغربيمركز املواطنة والديمقراطية718

ترخيصماهر مطيرجمعية مسار للتنمية الثقافّية719

ترخيصحمزة الغدامس يمنظمة نموذج الاتحاد الافريقي720

ترخيصدليلة بن عايشجمعية جاسر721

ترخيصعالء الجباريجمعية رواد الخير722

ترخيصبلقاسم الحنش يالجمعية التونسية للجامعيين723

ترخيصمختار مناصريجمعية أواصر املعرفة724

اتفاقيةنادية جمالجمعية النهوض بالتربية على املواطنة725

ترخيصأحمد العشالجمعية التونسية لرعاية ضحايا العنف726

اتفاقيةسماح كريدانالجمعية التونسية للتفوق والتمّيز727

ترخيصمحمد السنديالجمعية التونسية لصعوبات واضطرابات التعلم728

ترخيصفتحي الزريبيجمعية نسيبة لألعمال الخيرية بالزهراء729

اتفاقيةإياد تاججمعية وجبة لكل تونس ي730

ترخيصفايز حسينجمعية الفاطميين للمسرح والتنشيط731

اتفاقيةفتحية زليلةروتاري هوب732
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اتفاقيةألفة كوتي الضحاكمركز إلاعالم والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات733

ترخيصعبد الرحمان الخراطاملنظمة الدولية للقيادات الشبابية734

اتفاقيةفاخر النيفرالجمعية التونسية لعلوم إلاعالمية والتكنولوجيا في التعليم735

اتفاقيةمحمد البراقاملنظمة التونسية للتربية على الصورة والبحوث السمعية البصرية736

ترخيصنجيب البركاتيجمعية فنون واملحافظة على التراث بقعفور737

ترخيصفرج بن جمعة بوزيانجمعية املبدعون738

ترخيصمعز املدنيجمعية الحصاد للثقافة والتنمية739

ترخيصأميرة يعقوبجمعية إنسانية بال حدود740

اتفاقيةزينب جويليجمعية املنتدى العربي إلعالم وآلاداب741

ترخيصعبد الحق الباجيالجمعية التونسية للرياضات الفردية742

ترخيصعصام الدردوريالجمعية التونسية للعمل من أجل ألامن جمهوري743

ترخيصعلي الحيليجمعية أحباء الطيور744

ترخيصعماد عبد الجوادفيدرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال إلاعاقة745

اتفاقيةشهاب اليحمديالجمعية التونسية للمربين746

ترخيصمحمد صالح السعيديالجمعية التونسية لالنماء التربوي747

ترخيصدرصاف طرابلس مهيدينادي روتاري قرطاج ديدون748

اتفاقيةإسماعيل بوسروالجمعية متندى املعرفة سوسة749

ترخيصأكرم قرويالجمعية التونسية للتربية والثقافة والترفيه ببن عون750

ترخيصهدى العويدي الحدادجمعية أحباء التراث والرحالت751

ترخيصعلي تركيجمعية التطوع في خدمة البيئة752

753AIESECترخيصآمنة كيالني جراد
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ترخيصشراز الكارجمعية دعم املتعلمين الّديس754

اتفاقيةكمال املاجريجمعية النهوض بالناشئة755

اتفاقيةوفاق شكريجمعية عصام لحب الحياة756

ترخيصجنات بن حميدةجمعية تعزيز قدرات الناشئة واملربين757

اتفاقيةعلية بالخوجةجمعية العمل ضد إلاقصاء والتهميش758

اتفاقيةشوقي الطبيبالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد759

ترخيصحياة القاسميالجمعية الدولية جسور إلابداع760

ترخيصمدلين برجر بن نصرجمعية قدماء تالميذ معهد كارنو761

اتفاقيةروبرت ناساملجلس البريطاني بتونس762

اتفاقيةلطفي حماديجمعية وهللا وي كان763

ترخيصمحمد صالح حافظيجمعية توعية أساتذة املدارس الابتدائية764

ترخيصخالد ألاحوليجمعية البيئة والتنمية املستديمة بالزارات765

ترخيصمحمد سخانةالجمعية التونسية للتربية والتفكير إلاسالمي766

ترخيصبشيرة التريكيجمعية باك أرت سنتر 767

ترخيصعادل بالطيبجمعية أنغام الطفولة768

ترخيصمحمد زياد الطاهراملنظمة الوطنية لشباب تونس769

ترخيصصالح الفرشيش يجمعية رؤى الشهيد770

ترخيصرشيد عثمانرابطة الدفاع عن الالئكية والحريات771

ترخيصسامي بن جمعةاملنظمة الدولية لالعاقة بتونس772

ترخيصملياء الباي رمضانيجمعية إينيسالو773

اتفاقيةلوران ريفوجمعية توانسة774
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ترخيصسراح التوميجمعية حلم التونس ي775

ترخيصفتحي بن الغةجمعية املرايا لتنشيط الطفولة776

اتفاقيةكوثر بن أحمدجمعية كن صديقي777

ترخيصلطفي سعيدالجمعية التونسية للتربية وإلاعالم778

ترخيصزهير املباركجمعية إرادة للثقافة والتنمية بمدنين779

اتفاقيةحمدة كوكةجمعية الرشارشة للتنمية والثقافة والبيئة780

اتفاقيةالضاوي بدريالجمعية التونسية ألحباء البيئة781

ترخيصأسماء بن حسنجمعية املبادرة التونسية للحوار والتنمية املجتمعّية782

ترخيصمحمد عزالدين ناجيجمعية القنطرة783

اتفاقيةعبد بنميمونرابطة فناني املتوسط784

ترخيصنورالدين مفتاحيالجمعية التونسية لتصحيح املسار785

اتفاقيةرئيس البلديةبلدية باردو786

اتفاقيةوسيلة حمودةجمعية تونس التي نريد787

اتفاقيةحسينية بكارجمعية أمل للنهوض باملعوقين بباجة788

اتفاقيةكوثر ناجيالهيئة العامة ملراقبة املصاريف العمومية789

اتفاقيةمحمد السعيديجمعية أجيال الغد الثقافية790

اتفاقيةمحمد عز الدين شيخالشبيبة الرياضية سيدي حسين791

اتفاقيةياسين بلحاج عمارجمعية أجيال تونس792

اتفاقيةآمال عرباويجمعية جسور املواطنة793

اتفاقيةالعربي ألاحمرالجمعية الرياضية النسائية للكرة الطائرة باملروج794

اتفاقيةسارة بن عيس ىجمعية الفنانات املغاربيات795
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اتفاقيةفوزية شعبان جابرجمعية صون لحماية ألاطفال واملراهقين796

ترخيصالطيب بن ميالداملجمع البيئي للتنمية املستديمة بسيدي عمر797

اتفاقيةحياة عبد الخالقجمعية ريحة بالدي798

اتفاقيةليليا مملوكنادي روتاري مرس ى الشاطئ799

اتفاقيةأرسالن غربالجمعية تونسيو الضفتين800

اتفاقيةفيصل حسنيجمعية ألوان للحريات801

اتفاقيةصالح كشيشالجمعية الجهوية للرعاية الاجتماعية بالوردانين802

ترخيصمصطفى الجماليجمعية املجلس التونس ي لالجئين803

اتفاقيةنزار الشعريجمعية تونيفيزيون804

اتفاقيةالبشير غيلوفيجمعية أولياء وتالميذ وقدماء املدرسة إلاعدادية علي طراد805

اتفاقيةسهيل القزاحاملرصد الوطني للسالمة املرورية806

اتفاقيةعدنان بالحاج يحيجمعية السبايس807

اتفاقيةوئام الشاوشجمعية أبولون808

اتفاقيةرياض بن بوبكرالجمعية التونسية ملهارات الحياة809

اتفاقيةكمال بن سالمجمعية مالمس البيئة للثقافة والتنمية810

اتفاقيةأسماء الغربيجمعية مرافقة وإدماج رفقة811

اتفاقيةشمس الدين حمودةالجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية812

اتفاقيةصفوان سنديجمعية الفالحين الشبان813

اتفاقيةيوسف خليفجمعية حماية الطبيعة والبيئة814

اتفاقيةخليفة العجالجمعية العمل التطوعي بالعامرة815

اتفاقيةجمعية قدماء معهد دوز816
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اتفاقيةآمنة خروف بن تونسجمعية التونسية لخريجي املدارس العليا بتونس817

اتفاقيةنور الدين ألاعورالجمعية التونسية للفكر واملعرفة818

اتفاقيةأحمد التليليجمعية إيجابيون بال حدود819

اتفاقيةمراد الصالحيالجمعية الوطنية التونسية للمعطلين عن العمل820

اتفاقيةسعيدة الصيدبلدية دار شعبان821

اتفاقيةسيرين قاصةالغرفة الفتية الاقتصادية بقرطاج822

ترخيصنزهة السكيكجمعية ماهرات لدعم مهارات الحرفيات823

اتفاقيةهيثم حسنجمعية أحباء البحيرة824

اتفاقيةمحمد البحبيب الزقرنيجمعية سوافة متحدون من أجل التنمية825

اتفاقيةالبشير دريرةجمعية الرباط الفني باملنستير826

اتفاقيةطارق بن هيبةجمعية املواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين827

اتفاقيةملياء بالشيخ إبراهيمجمعية حس828

اتفاقيةالهادي بن عبد هللاجمعية السدرية للثقافة والفنون829

اتفاقيةصالح ألاشهبجمعية تيسير للتنشيط واملحافظة على البيئة830

اتفاقيةشفيق روابحجمعي شمل للذاكرة والتراث831

اتفاقيةحاتم العياديشبكة غصن الزيتون832

اتفاقيةسمر بنسليمانجمعية املحبة بحمام ألاغزاز833

اتفاقيةدرصاف الحالويالغرفة الفتية الاقتصادية بقصور الساف834

اتفاقيةنسرين بن عونجمعية فكرة حرة835

اتفاقيةعلي ذويبجمعية صفاقس املزيانة836

اتفاقيةعفاف الزاوي الريغيجمعية أساتذة اللغة إلاسبانية بتونس837
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اتفاقيةنسمة بن رمضانجمعية الطفل السعيد838

اتفاقيةمحمد بن نعمانالجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر املعلوماتية839

اتفاقيةآمنة الجبالوياملعهد الدولي لإلنماء إلانساني840

ترخيصرئيس البلديةبلدية لسودة841

اتفاقيةجمال القيروانيجمعية قدماء املعهد الثانوي عين دراهم842

اتفاقيةجيهان الرزقيجمعية قدماء تالميذ معهد بن عروس843

اتفاقيةمحمود دمقجمعية منتدى صفاقس للفنون والثقافات844

اتفاقيةسامية معرفجمعية الطفل اليقظ845

اتفاقيةماريا قابرياالجمعية نادي الفروسية846

اتفاقيةحافظ السودانيجمعية مبدعون847

اتفاقيةروضة بن صابرجمعية املنتدى التونس ي للرائدات املغاربيات848

اتفاقيةناجي ساس يجمعية فرح إلدماج أطفال التوحد849

اتفاقيةهشام سعيدالجمعية التونسية ألساتذة إلايطالية850

اتفاقيةعزوز الدريديالجمعية التونسية ملحاسبي ووكالء التربية851

اتفاقيةقلعّية معط هللاجمعية املتوسطّية للبيداغوجيا واملواطنة852

اتفاقيةعلي الكعبيالجمعية التونسية للتأهيل النفس ي وإلادماج الاجتماعي للقاصرين853

ترخيصعبد اللطيف بوعالقالجمعية قزح إلابداع854

اتفاقيةالوزيروزارة الشؤون الاجتماعية855

اتفاقيةمدير عامشركة هواوي تونس856

اتفاقيةسيرين التليليالوكالة الوطنية للمصادقة إلالكترونية857

اتفاقيةأسماء السحيرياملدرسة الوطنية لإلدارة858
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ترخيصسناء تقتقجمعية تواصل ألاجيال859

860DW AkademieJens Uwe Raheاتفاقية

اتفاقيةكوثر شلبيجمعية بوابة العقل املاس ي العالمي861

ترخيصسمير السماويجمعية ملة الخير862

اتفاقيةحسن القابس يجمعية موطني863

اتفاقيةنبيل الشناويأكاديمية قابس للشطرنج864

اتفاقيةروعة العياريجمعية قراء بال حدود865

اتفاقيةسناء صالحجمعية صيانة مدينة ملطة866

اتفاقيةحبيب حسن اللولبجمعية البحوث والدراسات التحاد املغرب العربي867

اتفاقيةفيصل املديونيالجمعية التنموية لإلحاطة بالشباب والطفولة868

اتفاقيةمحمد علي الحدادالجمعية الرياضية النسائية ألاوملبية بنابل869

اتفاقيةجودة قاسمي الجوينيجمعية مهارات للنجاح870

اتفاقيةمحمد الناصر التونس يجمعية نادي حمام ألانف املنصورة871

اتفاقيةحمادي السافيمنظمة املتوسط لتنمية الثقافات872

ترخيصواثق املغربيالجمعية التونسية ملسانة ألاقليات873

اتفاقيةضرار املحجوبالجمعية التونسية ألحباء اللغة إلاسبانية874

اتفاقيةمحمد املنذر الجبنيانيجمعية سيكلمان لالعالم واملواطنة والثقافة الرقمية875

اتفاقيةمليكة السنوس يجمعية موروثنا876

اتفاقيةمنجية بن بريكجمعية النساء العربيات املتخصصات877

اتفاقيةسمير الشاويجمعية الكشاف التونس ي878

اتفاقيةياسمين الصكليالجمعية التونسية لتكنولوجيا التربية الحديثة879
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اتفاقيةثامر العلويجمعية منتدى التنمية والديمقراطية880

اتفاقيةزهير حسنيجمعية قدماء املعهد الثانوي املختلط881

اتفاقيةوليد معاقلجمعية التنمية واملحافظة على املحيط882

اتفاقيةالنوي الرابحيالجمعية التونسية للتربية والعلوم والثقافة للكفيف883

اتفاقيةشيماء الشواش يجمعية مبدعون884

اتفاقيةمحمد عبيديجمعية التضامن والتشغيل885

اتفاقيةمحمد بنعيشجمعية منتدى886

اتفاقيةمحمد العمدونيشركة مانيا لإلنتاج والتوزيع الفني887

اتفاقيةمحزر الشعبانيجمعية آفاق النجاح888

اتفاقيةالوزيروزارة التكوين املنهي والتشغيل889

ترخيصهدى البدويجمعية املسعف الصغير890
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