
الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضريمركز النوارسبهيجة ادريويمدعمةجمعية النور للثقافةواد الذهب 

حضريمركز النوارسخديجة بباهمدعمةجمعية النور للثقافةواد الذهب 

حضريمركز النوارسايمان فجريتمدعمةجمعية النور للثقافةواد الذهب 

حضريمركز النوارسالهام حماموشمدعمةجمعية النور للثقافةواد الذهب 

حضريمركز النوارسنادية امنايمدعمةجمعية النور للثقافةواد الذهب 

حضريدار المواطن حي  السالمفاطمة الهراسمدعمةجيل الغد للدفاع عن حقوق الطفلواد الذهب 

حضريدار المواطن حي  السالمرجاء زهرارمدعمةجيل الغد للدفاع عن حقوق الطفلواد الذهب 

حضريدار المواطن حي  السالمبركي الزوهرةمدعمةجيل الغد للدفاع عن حقوق الطفلواد الذهب 

حضريدار المواطن حي  السالموفاء شراجمدعمةجيل الغد للدفاع عن حقوق الطفلواد الذهب 

حضريدار المواطن حي  السالمدنيا جامعمدعمةجيل الغد للدفاع عن حقوق الطفلواد الذهب 

أوسرد

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

لكويرة- جهة أكاديمية واد الذهب 

جهة واد الذهب لكويرة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضريم عائشة أم المؤمنينماء العينين محمد سالممدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريمقر الجمعيةموريد عبد الوهابمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم  العرفانيحي عبد الرزاقمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم إبن زيدونإخلف اغنيمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم الحي الحجريوديعة عبد الفتاحمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم بن حزمرغية زدومدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم أم البنيننور الدين الحسناويمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم طارق بن زيادالبشير بالقاضيمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم الوفاقجمال الشتوكيمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم م أبوبكر الصديقعلي حيسونمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريمقر الجمعيةعلي مشكورمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريم خالد بن الوليدنفيسة ديديمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريملحقة الجمعية مركزحي المطارفاطمة الوعبانيمدعمةجمعية اإلتحاد الوطني  لنساء المغرب فرع العيون العيون

حضريمدرسة المسيرة الخضراءفاطمة الحمريمدعمةجمعية األمل الثقافية واالجتماعية بوجدور

حضريمدرسة الحسن الثانيالسعدية بنيحيىمدعمةالمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات بوجدور

حضريمدرسة الحسن الثانيحسنية أفوسمدعمةالمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات بوجدور

حضريدار الحي الوحدةيحيا معتصممدعمةالمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات بوجدور

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

الساقية الحمراء- بوجدور - جهة العيون 

جهة العيون بوجدور الساقية



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضريمركز التربية والتكوين شارع المهدي بن تومرتاسليمان تشيبتمدعمةتحدي االعاقة كلميم

حضريمركز التربية والتكوين شارع المهدي بن تومرتمحمدالكتمدعمةتحدي االعاقة كلميم

حضري4مؤسسة بالبل شارع المهدي بن تومرت زنقة الكوشية زريتيالمدعمةتعاونية بالدي القرائية للتربية والتكوين كلميم

حضريمؤسسة البسمة حي تيرتفاطمة البساممدعمةتعاونية بالدي القرائية للتربية والتكوين كلميم

حضري كلميم01مقر الجمعية شارع النصر زنقة ازانة بوالخبارمدعمةامهات االطفال المعاقين كلميم

حضري كلميم01مقر الجمعية شارع النصر زنقة حدية  بونقيشاتمدعمةامهات االطفال المعاقين كلميم

قرويقصبة سيدي عبد هللا بن مباركعبد الحق هبوليمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قرويجمعية تزكيسعيدة ازكريمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قرويدوارالقصبة اقااولمقدم لطيفةمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قرويم تمدولت المركزية/مالحسين ساعومدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قرويمدرسة تاوريرتعائشة بابامدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قروي(فرعية تكديرت )م م سيدي عبد هللا بن مبارك  مبارك اوعالمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية االجتماعية و التضامن طاطا

قرويتوزونينفوزية الخطابمدعمةالعكاية للتضامن و التنمية االجتماعية طاطا

قرويتداكوست,معبد الرحمن ساعومدعمةالعكاية للتضامن و التنمية االجتماعية طاطا

قرويدوار الزاوية قصبة سيدي عبد هللا بن مبارك اقامالكي عبد العزيزمدعمةسيدي عبد هللا بن مبارك نساء مدشر الزاوية طاطا

قرويايت رحالمحمد عكيمدعمةتيتماتين للتنمية و التعاون طاطا

حضريمركز تاركانتعائشة شاوفمدعمةتركانت للتنمية و التضامن طاطا

حضريتالنادي النسوي اكادير اوزروصفية بوحواليمدعمةتركانت للتنمية و التضامن طاطا

قرويم الوكوم/مالعربي السالميسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم الوكوم/مفاطمة احرورةسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم ام الكردان/مشبوغ لحسنسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم ام الكردان/مم ابراهيم العروسيسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم تورسولت/معبد الحميد االبراهيميسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قروياعدادية العيونالحسين انتزكيسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قروياعدادية العيونعلي ماشسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قروياعدادية العيونعبيال الحلوسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم سموكن/منايت بيهي احمدسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم الفائجة/مفراجي الحجاميسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم الفائجة/معبد القادر بابا دحمانسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم العتيق/مندعبو محمدسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قروياعدادية القدسعبد العالي الصديقيسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

حضريثانوية ابن خلدونعبد هللا الصغيرسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

السمارة- جهة كلميم 

جهة كلميم السمارة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

السمارة- جهة كلميم 

حضرياعدادية فم زكيدسعيد وعباشسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم تكموت/مموالي احمد بوحالسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم انسولة/معبد هللا ايت حساينسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم تكزميرت/ماوسعيد رشيدسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم تمدولت/ممحمد ابراغسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

قرويم القصبة/معلي واحليمسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

حضرياعدادية المختار السوسيهشام بولوقارسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

حضرياعدادية المختار السوسيعبد الوهاب بوحمادسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

حضرياعدادية اقاابراهيم زهورسلك االستدراك(ساعات إضافية)سلك االستدراك في إطار التعاقد مع النيابة طاطا

حضريمدرسة حفصة بنت عمرفاطمة الزهراء الهالليمدعمةالشعلة للتربية والثقافة طانطان

حضريالمركب التربوي االجتماعي لحماية الطفولةحنان الدرقاويمدعمةالشعلة للتربية والثقافة طانطان

حضريمدرسة  الحسن الثانيمريم الهالليمدعمةالشعلة للتربية والثقافة طانطان

حضريم حفصة بنت عمرحليمة الهيالليمدعمةجمعية دعم مدرسة النجاح لمدرسة حفصة بنت عمر طانطان

حضريم طارق بن زياد/محماوي  سالكةمدعمةالوحدة االجتماعية التربوية لألشخاص المعاقين فرع آســا أسا الزاك

حضريم طارق بن زياد/ممحمد فاضل  محسنمدعمةالوحدة االجتماعية التربوية لألشخاص المعاقين فرع آســا أسا الزاك

حضريم طارق بن زياد/مناصر كركرمدعمةالوحدة االجتماعية التربوية لألشخاص المعاقين فرع آســا أسا الزاك

حضري9زنقة سيدي احرازم رقم لطيفة امويدمنمدعمةج م لذوي األحتيات الخاصة السمارة

جهة كلميم السمارة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضريمركز حماية الطفولة فتياتعائشة حميديمدعمةأنير لمساندة األطفال في وضعية صعبة أكادير إداوتنان

قرويم تكزرين/مرشيد ابابارسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

قرويم موالي زيدان/ميوسف السكراتيسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

قرويم فاطمة الزهراء/مرشيد ايت عديسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

قرويم سدي سعيد اتنان/معبد هللا المتوكلسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

قرويم واد سوس/ممحمد أكوزسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

قرويم فاطمة الزهراء/مفاضمة موحاسلك االستدراكمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

حضريبنسركاو- المطار/ مسهام اشالدنAECIDمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

حضريبنسركاو- المطار/ مزينة أوتزمورتAECIDمركز سوس للتنمية والتأهيل والتكوين أكادير إداوتنان

حضريذكور- مركز حماية الطفولةالفايز رشيدةمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قروي دوار أكي أومادلسعيد بوهادي  مدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويتغازوت-  دوار اكنينجاة البرتيمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويتامري- دوار أرواحالحسن الرايحمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويم سد عبد المومن/معبد هللا يحياويسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم النخيل/مأودرا الحسنسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم حسان بن ثابت/ملطيفة صابرسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم أنسري/مأحمد أبو القاسمسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم دار بوبكر/ممحمد اوشنيسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم انسري/ميونس الحالقسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم االركان/ممصطفى الزاهرسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم  اسكنس/ممحمدأخشيسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم اغروض/مإبراهيم بتبغسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويتمرووت- م الما/مكمال أوجبورسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم  اسكنس/مأحمد شبانيسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قروياومسكرت- م أنسيس/ممحمد شلحسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم أكرض/مسعاد العسريسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم االركان/مبولوز الطاهرسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم سيدي يعقوب/مابراهيم اهناشسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم االمام البخاري/ماخمد شطاشسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم  تماسنين/معمران عبد الناصرسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم  النهضة/مخديجة الباشاسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويمادبنصاك/مشكور محمدسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم واد سوس/مفارسي حسنسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

قرويم اكرض/ممحمد اللوكسلك االستدراكنساء اكادير المحيط أكادير إداوتنان

حضريمركز اإليواء واإلدماج  تيليالفاطمة هرتالAECID.تكمينو لمساعدة األطفال في وضعية صعبة أكادير إداوتنان

حضريمدرسة العهد الجديد آيت ملولعائشة ارميليمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة العهد الجديد آيت ملولعادل آيت موحمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريمقر جمعية العزيب بالقليعةمحند الرايسمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريمقر جمعية الوفاء بتراستفاطمة المفضاليمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريمقر جمعية الوفاء بتراستيونس المفضاليمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريالمركب التربوي قصبة الطاهر آيت ملولحسناء أيت عليمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة أبو الحسن االلغي إنزكانرقية أومزيلمدعمةجمعية الرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي  انزكان إنزكان آيت ملول

حضريإعدادية الخوارزمي القليعةحورية الجلوليمدعمةجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريإعدادية الخوارزمي القليعةزهيرة الجلوليمدعمةجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة الجهاد بالقليعةسهام الفيتيمدعمةجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريالدشيرة23مقر جمعية النورسيدي الحاج الحبيب سليمة الغرداتيمدعمةجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة العوينة  بالقليعةحسنية الرفيعمدعمةجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريدار الحي المزار أيت ملولمحمد لمحمديمدعمةجمعية خير النساء للثقافة و التنمية و التضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريمؤسسة وادي المخازنعزيز ابعقيلمدعمةجمعية خير النساء للثقافة و التنمية و التضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة ابن باجة بايت ملولشركي هالي فاطمةمدعمةجمعية خير النساء للثقافة و التنمية و التضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريقنطرة سوسسلمى المعتازسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريصالح الدين االيوبيمنصف هباشسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريالبساتينعائشة الشفعيسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريالجهادمينة قناروشسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريعلي بن ابي طالبسكينة جهليسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريالمجاهدينزهرة مريغينةسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريالمغرب العربيايمان بن غريبسلك االستدراكجمعية البديل للثقافة و الرياضة و الشؤون  االجتماعية إنزكان آيت ملول

حضريالمركب التربوي بالجنان بالقليعةخديجة بلعنتريAECIDجمعية  الوفاء لألعمال االجتماعية و الثقافية و الرياضية إنزكان آيت ملول

حضريالنادي النسوي بالعين بالقليعةابراهيم شفيقAECIDجمعية  الوفاء لألعمال االجتماعية و الثقافية و الرياضية إنزكان آيت ملول

فاطمة لشقرAECIDجمعية النور للشؤون االجتماعية و التنمية الشاملة إنزكان آيت ملول
 ساحة الحفالت الدشيرة  25درب الشامخ رقم 

الجهادية
حضري

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويدوار تمشا: مسجدنجاة تبدانتمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويدوار إفغل نحسون: مسجدعائشة باقيمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويدوار البرج حمدان: مقر الجمعيةحسناء أبو الجهدمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويحي المستقبل آيت وكمارمحمد لهويرمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم غزالة أيت عميرة.ملطيفة أكريدمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

حضري بيوكرى1حي التوامة محمد أو الطالبمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قروي دوار اكورامرشيد الملكزكورةمؤسسة زكورة اشتوكة آيت باها

قرويم الواحة/مابراهيم زوزواسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم الواحة/ممحمد الغاشيسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم الواحة/معبد النبي أيت سموحسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم سيدي احمد اوموسى/ممحمد هروشسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم االمل/مالبشير بقفسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم تهمني/مرشيد ربوعسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم ايت ابورك/ممحمد الراضيسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم البوشواريين/مسعيد اهضارسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم ابراهيم الروداني/مالحسين كربيسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قروياعدادية تسكدلتربيعة الخومانيسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم تسكدلت/مسفيان أبو الحناءسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم ابن رشد/ممحمد شرواوسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم اليرموك/مالحسين معلومسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم ابن رشد/مالحسين هوسيسسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم ابن رشد/مالحسين أيت اعمرسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم البحتري/ممبارك حسوسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم اليرموك/مكمال الحسينسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم حد تاركا/مفاتحة الخويدامسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم النجاح/مأحمد العالمسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم الواحة/مياسين الوكاريسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم تكاض/معمر اتيانسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويمركز البرج حمدانحسناء ابو الجهدسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم حد تاركا/معبد السالم عدراويسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم تاوريرت ابولكا/معلي القدورسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

جهة سوس ماسة درعة
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قرويمركز بغزالةلطيفة اكريدسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويمركز افغل نحسونعائشة باقيسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويمركز تمشا ايت بهانجاة تبدانتسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم االدارسة/محمزة كثيرسلك االستدراكمنشطي محو االمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويدوار ايت بولمان جماعة تاسوسفي الحسن معاشمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار تزونت جماعة تزكزوينفاطمة بلةمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار اوزان جماعة اكادير ملول لديب عبد الجليلمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويتالثنمغرطين ج اكادير ملولعزيزة تمجيشتمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار بوكزول جماعة تزكزوينمصطفى الخطيبمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار تلتكموت جماعة اكادير ملول كنزة ازوكاغمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار امازر جماعة تاويالتفاطمة ايت المقدممدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار تركا ج تزكزوينسميرة ايقديمنمدعمةجمعية الهجرة والتنمية تارودانت

قرويدوار تزوينت اكيس جماعة الديرمزي الحسنمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار تدنست جماعة الفيضابراهيم النوينيمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار ونكدر جماعة امالوالحسين الموراريمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار ثالث نتغلي اولوزهشام رشيدمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار اسكين جماعة تالمكانتالهام لرميشمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار امرشيح جماعة سيدي عبد هللا اسعيدجميعة اوبيهيمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار ايت حسون جماعة تازمورت  ايغرمعبد الواحد لبشيرمدعمةجمعية ملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار تصرخت جماعة ازغار نيرس ايغرمرشيدة وسميمدعمةجمعية امود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار ازرقين جماعة ازغارنيرسحميد ندوسعيدانمدعمةجمعية امود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار اغيالس جماعة اوناينزينة ازناكمدعمةجمعية امود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار تكرت جماعة اركانةالحبيب نعمانمدعمةجمعية امود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار اغيرنمداين جماعة ازغار نيرس يغرمالحسين الحيانمدعمةجمعية امود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار توريرن جماعة توغمرتالحبيب ازناكمدعمةجمعية توريرين للتنمية واالعمال االجتماعية تارودانت

قرويدوار ايت تاجر جماعة توغمرتعمر عرافيمدعمةجمعية توريرين للتنمية واالعمال االجتماعية تارودانت

قرويدوار تمزيرت جماعة اكيديحميد البورمدعمةجمعية توريرين للتنمية واالعمال االجتماعية تارودانت

قرويدوار البان جماعة ازرار تلوينكبيرة احيحيمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويدوار اغرطون جماعة اكادير ملولع اللطيف ايت بن لحسنمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويدوار  تنكاوت جماعة تيزكزوينموسى ديريمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويدوار تزكي فوزارة تالكجونتجمال سمارةمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت
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قرويدوار تزكارت جماعة ازراركنزة ايت الحاجمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويدوار اغبالو ج تسراسفؤاد الشويخمدعمةجمعية امل قرى اساكي النسوية تارودانت

حضريمركز التكوين الحرفي القصبة تارودانتبشرى وحمانمدعمةجمعية اهلي لرعاية وحماية االطفال في وضعية صعبة تارودانت

قرويدوار اكلزي جماعة اسايس تالوينمحمد المنصوريمدعمةجمعية أوساي تارودانت

قرويدوار تالديغت ج اكادير ملول تلوينعائشة لديبمدعمةجمعية أوساي تارودانت

قرويدوار ايت اغلت ج تسراس اولوزالحيان لحسنمدعمةجمعية أوساي تارودانت

قرويم ابن الزهر/مسميرة الدومانيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ابن الزهر/مفتيحة المنانيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ابن حنبل/مايمان االدريسيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الوئـام/مفاتحة بن مالكسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الدوساون/مابراهيم اميسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تمونت/مخديجة الخروفسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تمونت/مخديجة أبالغسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم افيد/مالحسين عدوشسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم اشكاجن/مامينة اتاكاتسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم المنظر الجميل/مامينة ايت علي وعليسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم المنظر الجميل/محبيبة الواديسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم افنسو/مالسعدية الماسيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم االدارسة/ممليكة ايت العريبيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم جعفر الصادق/ميوسف الموينسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم  بطلجان.مغزالن قشوشسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم اليرموك/مفتيحة الكوسسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم وامومن/معادل بوزيدةسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الحريشة/مفاضمة ناصرسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الرشاد/مالحسين أيت حماديسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم عمار بن ياسر/معبد العالي البلباليسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم عمار بن ياسر/ملبنى سيموسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم القادسية/محكيمة ايت المقدمسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم يوسف بن تاشفين/محسناء ايت الطالبسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ادوز/معائشة النوريسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم عمر بن الخطاب/مامبارك مالكيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

جهة سوس ماسة درعة
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درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويم الجداول/مرشيد المتوكلسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم العقيد العالم/مخديجة المدينيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تازولـــت/مخديجة امستالسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الينبوع/مسعيدة بوفارسسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تناراشت/ممريم بانيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تناراشت/مرشيد اكضيضسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ابن خلدون/ممينة الحارثيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ابن خلدون/مياسين مهاشسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم بوكمـــاخ/مسعيد نكارسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم محند اسعدن السكتاني/مالحسين ايت وحمانسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم محند اسعدن السكتاني/ممصطفى حاميسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الفراهيدي/ممينة بولحياسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ارزي/منعيمة افرياضسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويتيزي نتورتيتمريم الورزانيسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويتيزي نتورتيتنعيمة الكازةسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تاويالت/مموالي مصطفى اعمرسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

حضريمدرسة القصبةمولعيد لوتدسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم الدخيلة/معبد الناصر بويبالضنسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

حضريمدرسة موالي اسماعيلمليكة زكيتيسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم اضار/مسعيدة الكراويسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم عقبة بن نافع/معبد الرحيم اربيبسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم تنفاشت/ممريم شلبيسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم تدناس/ممصطفى مستغعفرسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

حضريمدرسة موالي اسماعيلرابحة خوياسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم العقيد العالم/معزيزة ايت مولي محندسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم االنبعاث/منادية بيرسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم االنبعاث/مفطيمة ناجيسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم اعرابن/مالزهراء جعيدسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم تاويالت/مسومية صاطورسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم تميشا/متورية العسريسلك االستدراك احتضانمجموعة افاق المغرب تارودانت

قرويم يوسف بن تاشفين/معبد الرحيم الرايسيسلك االستدراكملتقى الشباب تارودانت

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم القادسية/ممحمد أغشيمسلك االستدراكملتقى الشباب تارودانت

قرويم اكيدار/مالسعدية كمالسلك االستدراكملتقى الشباب تارودانت

قرويم تاركت/مالحو وعبوسلك االستدراكملتقى الشباب تارودانت

قرويم تدناس/معبد الرحيم العسريسلك االستدراكالمبادرة للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم واحليبا/مأحمد أزعوفسلك االستدراكالمبادرة للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم انفكن/مالحسين السليمانيسلك االستدراكالمبادرة للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم تزي نتاست/ملبنى جرافسلك االستدراكالمبادرة للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم ابن زيدون/معزيزة عفيفسلك االستدراكالنسيم للثقافة والرياضة والبيئة تارودانت

قرويم تحشمومت/معبد المجيد الزبلوجسلك االستدراكالنسيم للثقافة والرياضة والبيئة تارودانت

قرويم القادسية/مبديعة بودحيمسلك االستدراكالنسيم للثقافة والرياضة والبيئة تارودانت

قرويم تكوكة/ممصطفى اديرسلك االستدراكالنسيم للثقافة والرياضة والبيئة تارودانت

قرويم تنفاشت/مداوود مصداقسلك االستدراكاألمل للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم الملث/ماحمد العسريسلك االستدراكاألمل للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم العقيد العالم/مرشيد اتزمورتسلك االستدراكاألمل للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم اكلكال/ملطيفة غالمسلك االستدراكاألمل للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم محمد اكنسوس/ممراد بولحجرسلك االستدراكالسعادة للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم اكلكال/معزيزة مالكيسلك االستدراكالسعادة للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم وامومن/منيدكزا  ابراهيمسلك االستدراكالسعادة للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم تحشمومت/مموالي حمد اوضاشتسلك االستدراكالسعادة للتنمية االجتماعية تارودانت

قرويم الزرقطوني/مالحسين الشديدسلك االستدراكايت اعمر اكادير للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم الجاحط/مموالي حفيظ الذهبيسلك االستدراكايت اعمر اكادير للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم تزيوكت/معبد الرحيم عبيداسلك االستدراكايت اعمر اكادير للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم تامسولت/مكنزة بوزيدسلك االستدراكايت اعمر اكادير للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم ايت صالح/مالخالد المكيسلك االستدراكثالث نفلوسن للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم تسدرمت تسراس/مخالد ايت بهالسلك االستدراكثالث نفلوسن للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم المهدي بن تومرت أركانة/مرشيد فاقدسلك االستدراكثالث نفلوسن للتنمية والتعاون تارودانت

قرويم يوسف بن تاشفين/مجواد خرباشسلك االستدراكنماء للتنمية والتضامن تارودانت

قرويم ارزي/معبد العالي الحنيشسلك االستدراكنماء للتنمية والتضامن تارودانت

قرويم ادريس االول/مكمال ديانسلك االستدراكنماء للتنمية والتضامن تارودانت

قرويم طلحة بن الزبير/ماشرف شريف علويسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويم تزي نتورتيت/ممحمد نيد وسعدانسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم محمد العالم/مالسعدية شاكيرسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويم السعديين/منورة مزوزيسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويم افنسو/ممحند الحتاشيسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويم ادريس االول/معبد الرحيم موسوسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويم أبي موسى األشعري/مهشام الضميصيسلك االستدراكالتضامن للتنمية االجتماعية لحي المدارس تارودانت

قرويدوار لمدينت انيسي ج ازناكة تزناختباعزيزي محمدمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويدوار لمدينت انيسي ج ازناكةأحمد ايموريكمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويم إمدري/مقر جمعية تامونت مأحمد حسناويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويدوار اماريغن جماعة ازناكنعبدالجليل العالويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويم  إمدري سكورة/وحدة أيت سعيد معبدالجليل تبرقاقايتمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويدوار  امضرماوست جماعة ادلسانمولود بوزيديمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويمسجد تزكي نبايدو جماعة إمي نوالونمصطفى عنابمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويفرعية المكسم جماعة ادلسان ورزازاتسهام بوزيديمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويدوار  ماوست افرى  إيدلسان ورزازاتعبد الرزاق الناصريمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قروياكرض نوزلي زناكة تازناختمحمد ايت الحاجمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويدوار تكرت ايت فارس ايت زينبتودة بطوشمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية ورزازات

قرويفرعية  ازظل إمي نوالونعبد الرحيم شوكيمدعمةالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قروياسغمو إمي موالونفاطمة البشريمدعمةالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويدوار أسكا أي عفان إمي نوالونصالح أسكسومدعمةالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويمركزية ايت عفان ج إمي نوالونميلود الكاشيسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم إمدري/مفتيحة النياسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم ايت زغار/وحدة أفود مرضوان المنصوريسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم ايت علي وعيسى/وحدة تكركرىمفؤاد صبريسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم امزري/مركزية ممحمد كامليسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم امي نوالون/فرعية تيزكي معبد الصادق قوقاوسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم توريرت ايت زغار/وحدة تاغياميوسف شجاعسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم تندوت/وحدة تنزار معلي أمجدسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم امي نواسيف/ممحمد زيهيسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم ايت زغار ج امي نوالون/وحدة افود مابراهيم ايت ايشوسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قرويم توريرت ايت زغار/م م/فرعية تغيا منعيمة كرومسلك االستدراكالنسج الجمعوي لجماعة امينوالوون ورزازات

قروياعدادية حسن عبد هللا لمزوغيموالي عبد الواحد النانيسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم اسكا ايت عفان وحدة تزكين/ماحمد كاملسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تندوت فرعية تنزار/معبد الصمد بادرسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تمسطينت/مالسعيد اعبيبوشسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو المركزية/مرشيد اسماعليسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم إغيل نوبيان/معزيزة أمكساسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم إمغالي/ممحمد السعديسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم توينخت/معصام إموريكسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تسليت/مرشيد شوقيسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم أيت زغار إمي نوالون/مجمال بودراعسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تسليت/مهشام تفراتينسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تورجدال/مخالد صبريسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم إيماسين/متاليتماس الغزوانيسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم إيماسين/مكريمة والريحانسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم الحوانت غسات/مهند ايت الحاج عالسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم تكاديرت/مابراهيم ايت بلقاسسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم إكداين/منزعة أعرابسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

قرويم أيت زغار/ممحمد أيت اباخليفةسلك االستدراكالعصبة المغربية ورزازات

ابن تومرت,اعفاضل خديجةسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

ثانوية إعدادية بناجيفاطمة بنجديدسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم إماغودن/مرشيد بقالسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تكرت نكرنان/معمر شبالويسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم ادلسان/مليلى ايت باهاسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تلوات/مأسماء زيدانسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم انميد/محمداوي ابراهيمسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم أيت تكة/ماهل الناجم فضيلةسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم أيت تكة/مفتيحة أهل الناجمسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم احنداكن/محميد إيعيشسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/معبد الفتاح بلكبيرسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم احنداكن/مفاطمة الزهراء باموحسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/مبوفكري عبد العزيزسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/ماسماعيل الناصريسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم تازولط نمرادو/ممينة حوريسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/محفيضة باروزسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تمازيرت/مبشرى بنحتيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تمسطينت/ممحمد الحواتسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم سيدي فالح/متوفيق إيشوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم  زاوية سيدي لحساين/مفوزية بنورسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مقر النسيج الجمعوي للتنميةعبد االله التكناتيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم امزري فرعية تساونت نوفال/محفيضة ميمونسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم امزري فرعية تساونت نوفال/منادية ميمونسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم امزري فرعية تساونت نوفال/محفيظة ميمونسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تمداخت/معبدالرزاق قيراطسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم إغيل نوبيان/ماحمد بوينشىسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم تستيفت/منورالدين أولمدانيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم اكرنان/ملحسن مدودسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

اع ابن تومرتعبد هللا الزيتونيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

ثانوية إععدادية المختار السوسي تدليرشيدة حموشيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

إع  األطلس الكبير إغرم نوكدال, ثا نعيمة إشوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

دار الطالب تدليمحمد علي البوهيسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

اع العربي الحاتمي تزناختحسناء خلفاويسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

إع األطلس الكبير,ثاعبد العزيز الصرصاريسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

إع األطلس الكبير,ثانعيمة إيشوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مقر النسيج الجمعوي للتنميةالخضيرواسوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مقر النسيج الجمعوي للتنميةزكريا سهيلسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مقر النسيج الجمعوي للتنميةمريم بنحدوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قرويم عبد هللا بن ياسين/معبدالحكيم تربعايتسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

اع المختارالسوسي تدلي,ثازكية بوسعيدسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

دار الطالب تدليالسعدية بقشىسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

المدرسة الجماعاتية اغرم نوكدالالسعدية عايدسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

المدرسة الجماعاتية اغرم نوكدالالسعيد افرياضسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

المدرسة الجماعاتية اغرم نوكداللحسن ازيوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

المدرسة الجماعاتية اغرم نوكدالعائشة إكنسادسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

جهة سوس ماسة درعة
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اع تيشكا تلواترشيدة بعديسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

قروياع تيشكا تلواتورضية أونايرسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

اع تيشكا تلواتسناء الشرقاويسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

اع تيشكا تلواتامراق عبد العزيزسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مصلحة محاربة األميةفاطمة اإلبراهيميسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مصلحة محاربة األميةعزيز لحسن أرحوسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مكتب األنشطة بالنيابةليلى جماليسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

مقر جمعية النسيج الجمعوي ورزازاتحنان أبوصليحسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

ملحقة اع اللوز إمي نوالونرشيد الفيالليسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

ملحقة اع اللوزعلي عودانسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

ثانوية اعدادية اللوزمحمد مرابطسلك االستدراكالنسيج الجمعوي للتنمية ورزازات

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم تمزريت/ماحمد دادو

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم إغير كنطولة وحدة أيت زولي/مالحرش عبد الفتاح

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
ملحقة اعدادية الطاهر بن عبد الكريمعبد الصادق كرتيت

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم تمسراوت سكورة/ممحمد الماصري

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اعدادية اللوز تندوتاحمد المهداوي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
إعدادية الطاهر بن عبد الكريم سكورةعبد الرزاق جناح

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اعدادية اللوز تندوتمحمد الكريمي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم إماسين سكورة/معبد الغني الكاشي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
المركب الثقافي سكورةسمية حاجي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
المركب الثقافي سكورةمحمد غانمي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اعدادية الطاهر بن عبد الكريم سكورةسعاد بونجرة

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اعدادية الطاهر بن عبد الكريم سكورةغيثة مجاهد

جهة سوس ماسة درعة
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النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
ثانوية أبي القاسم سكورةسهام زايد

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
ثانوية أبي القاسم سكورةفاطمة بنت أفقير

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
دار الطالب بورمان إمي نوالونمحمد العباس

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم كنطولة/معبد المجيد المنصوري

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم أيت علي وعيسى/ممحمد منتصر

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم توريرت خزامة/مسفيان الدراغ

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم لحوانت غسات/مسمية الراضي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم تكرت نكرنان/ممحمد الغربي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
دار الطالبة تزناختسعيدة أوزيو

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
دار الطالبة تزناختمينة أيت القاضي

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
قرويم تمعروفت/معبد هللا كيناك

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اعدادية بلعربي الحاتمي تزناخترشيد وجيب

النسيج الجمعوي الهسكوري ورزازات
سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و المجلس االقليمي
اسماعيل أيت القاضي

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم تمعروفت/ممحمد الصفراوي

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم توريرت أنيسي/مرشيد ايت محند

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم تسليت/معبد المجيد أيت موسى

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم زاوية سيدي بالل/معلي إغيسي

جهة سوس ماسة درعة
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الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم تمزرة/ممحمد بولي

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

اعدادية بلعربي الحاتمي تزناختمحمد أيت بلقاس

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

قرويم توينخت/ممحمد أيت حمو حسي

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

اعدادية بلعربي الحاتمي تزناختفتيحة مولودة

الفضاء الجماعي لجماعة وسلسات ورزازات

سلك االستدراك المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية و الجماعة القروية و المجلس 

االقليمي

دار الطالب أنزالحسن أيت حساين

قرويدوار تالت نور الدين أيت بهاديمدعمةالنهضة النسوية للتنمية االجتماعية ورعاية األسرة والطفل   زاكورة

قروي ارمض حنان ايت المحجوبمدعمةالنهضة النسوية للتنمية االجتماعية ورعاية األسرة والطفل   زاكورة

قروي دوار العرب اوريز فرح عباسيمدعمةالنهضة النسوية للتنمية االجتماعية ورعاية األسرة والطفل   زاكورة

قروي دوار الكنازطة تاكونيتعدجو اوخويامدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار بني حيون تاكونيتاومناصف تودةمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار اوالد عمر لكتاوة عبد االله بقاسمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار بني اهنيت تاكونيتخديجة أزكارمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قروي تسركات أكدز عزيزة موساسمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار زاوية أمداغ تنزولينلعزيزة ايت باب  مدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار مالل ترناتةزينب العلويمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويايت الربع تاكونيتبلباهي عبد العزيزمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويدوار تابوريت تاكونيتمباركة قمريمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويالفايجة زاكورةأختار مصطفىمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويتمزموطجهاد قسميمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويمركز التربية تنسيطةفاطمة ابعوزمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويمركز التربية مقر التعاون الوطنيعبد الكبير رمزيمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويبني صبيح الركاكةالعثماني ايديرمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويمركز زاوية أوزدين اكدزاسماعيلي كلثممدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويقصبة ايت اسفولخديجة هرموشمدعمةجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم ألمو/مموالي الحسن الزرهونياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةسعيد الصلبياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم ايت مرصيد/ميدير بوزيتاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمزموط/مرشيد  بن عبواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضري1م تنسيطة محماد فكرياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريم االنواررقية السالمياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تانسيخت/معبد الحي بنعبواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قروياع االمام الشافعيسعيد شهيداحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريثا س بناصرمحمد امبارك الدربالياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم اوالد ادريس/معبد هللا لحبالتاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث  س عمروم سعيد العلوياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قروياع تانسيختيوسف المطيرياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضرياع امزروالمصطفى وربيعاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم العروميات/مفوزية معيزواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم العروميات/ماحمد لبيهياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريم م الشريف العلويسميحة الناصرياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تسركات/ماحمد العثمانياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

جهة سوس ماسة درعة
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درعة- ماسة - جهة سوس 

حضريم تسركات/ماحمد السباعياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تنكا مت/مصالح ايت الطالباحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريالنيابةموالي امحمد الصوصي العلوياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم بني زولي/معبد المالك التومياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابمبارك كرومياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قروياع الروحاعبد المجيد التهامياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا الجاحظعبد العزيز حدياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيحماد اوحكىاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث عثمان بن عفانمحمد القاسمياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث سيدي صالحاحمد الرزكياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمنوكالت/مادريس العتمانياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تغبالت/معبد العزيز أساللاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تغبالت/ملحسن البغدادياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم ايت حدو/ملحسن بن ادريساحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضرياع امزروسعيد برقاوياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريثا ادريس االولعبد اإلله ايت المختاراحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويايت خلفون/ م تالت /معبد الغني الصالحياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم افالندرا/ممحمد ايت حدواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم افالندرا/مموالي الصديق الزرهونياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم تيمضرت/مموالي عبد العزيز سلفياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا اوالد يحيىمحمد ايت سي احمداحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمنوكالت/معبد الحكيم لمقريشاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تنفو/مخالد حاجياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم بني زولي/معبد المالك التومياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابمبارك كرومياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قروياع الروحاعبد المجيد التهامياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا الجاحظعبد العزيز حدياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيحماد اوحكىاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث عثمان بن عفانمحمد القاسمياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث سيدي صالحاحمد الرزكياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمنوكالت/مادريس العتمانياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تغبالت/معبد العزيز أساللاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تغبالت/ملحسن البغدادياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم ايت حدو/ملحسن بن ادريساحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضرياع امزروسعيد برقاوياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضريثا ادريس االولعبد اإلله ايت المختاراحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويايت خلفون/ م تالت /معبد الغني الصالحياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم افالندرا/ممحمد ايت حدواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم افالندرا/مموالي الصديق الزرهونياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تيمضرت/مموالي عبد العزيز سلفياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا اوالد يحيىمحمد ايت سي احمداحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمنوكالت/معبد الحكيم لمقريشاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تنفو/مخالد حاجياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيعلي ناجياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تاكونيت/معبد الرحمان الواحدياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابجمال بنرزوكياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث سيدي صالحرمضان البودانياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيعمر لغوا نماحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث سيدي صالحلحسن بركازاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةمباركة لبيهياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحياحمد العياشياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةكلثوم لغفيرياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قروياع يوسف بن تاشفينمحمد بوحودةاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث سيدي صالحعبد هللا الكبيرياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث عثمان بن عفانمبارك بوكراباحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابفاطمتو اللوداحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويث عثمان بن عفاناسماعيل لعروسياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

جهة سوس ماسة درعة
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قرويث عثمان بن عفانعلي جدواحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويا ع الغزالنفاطمة العياشياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابفاطمة سويلماحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم  محاميد/مايزانة لبيهياحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويا ع الغزالنرشيدة الخليلاحتضان سلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قروياع الغزالنمبارك الطاهريINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويم  محاميد/مزهرة  طشايشةINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويمدرسة عمر بن الخطابمحمد سالم الصلبيINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويم رباط تنزولين/محسن الفرونيINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
حضريم الشريف العلوي/2م تنسيطة عبد العزيز الزوينINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويثا المهدي الجرارياحمد أمغارINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويا ع الغزالنعبد الصمد بناويINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويا ع الغزالنموالي عمار المصلوحيINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
حضرياع سيدي احمد بنعليحفيظ بنيشوINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويم بني زولي/معبد المجيد الصالحيINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
حضريثا المجدالحسين ازكاغINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قروي اع الغزالنادريس شقرونINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويث المحاميد الجديدةرشيد العيساويINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويث المحاميد الجديدةسعيد حديINDHاحتضان سلك االستدراك

جهة سوس ماسة درعة
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 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويث المحاميد الجديدةعبد هللا بنجوديINDHاحتضان سلك االستدراك

 زاكورة
-الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات 

فرع زاكورة
قرويم العروميات/مسعيدة القرسINDHاحتضان سلك االستدراك

قرويم أوالد ادريس/مالحسين هرموشسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويثا سيدي صالحابراهيم بشنةسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويث المحاميد الجديدةعبد العزيز رضوانيسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويثا عثمان بن عفانالحسين الركيبيسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم ايت خلفون/ماسماعيل خداسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم تاكونيت/مسعيد هرموشسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم اوالد ادريس/مهشام عالويسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم اوالدعمرو/مالحسين ارماليسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم ثالت االمل/مابراهيم الصلبيسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم ثالت االمل/مخالد الدليكيسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

قرويم ثالت االمل/مسعيد موبسيطسلك االستدراكجمعية  درعة للمحافطة على الموروث الثقافي تاكونيت زاكورة

حضريم حي موالي رشيدنبيلة بو ستةسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم اوالد ايوب/مالحسين العرفاويسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم الواحة/محسن الكاسميسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم بوخالل/معالل اباعليسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم ازالك/مرشيدة لغفيريسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم اوالد الحاج/مموالي احمد كديميسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم الواحة/مالزهرة حاماسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم النقوب/ م حمد امعليسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم الفايجة/معمر احنصالسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم بني زولي/مهشام امغارسلك االستدراكالمبادرة التنموية زاكورة

قرويم اوالد عثمان/معبد الحق بوحميدسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم تمسال/ممحمد صبيرسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم بوازار/معلي ايت الطالبسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم اوزدين/ماحمد ايت احمدسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم المرجة/مالحسين اجاءسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم اخلوف/ممصطفى عطيفيسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم ابرنوص/مسعيد ايت علي ايديرسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم تانسيخت/منور الدين بلجيدسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم شالل درعة/ممحمد الشرقاويسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويم اوالد سليمان/مرضوان لحميديسلك االستدراكاقرأ  للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويالفايجة/م/معبد العزيز سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم المحاميد/مالزهرة الشبركسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

حضريم التمورليلى سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم الفايجة/ممحمد برارسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم ثالث االملمحجوبة اللودسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم نصراط/معبد العالي سقيمسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم ازغار/مابراهيم البداعسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم نصراط/معبد الوهاب الكاسميسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم تكمدارت/مالمصطفى سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم الزاوية/مسعيد الدرباليسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

نجاة القاسميAECIDتحدي األعاقة تزنيت
المركب االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة زنقة 

.أعمو ساحة الكوفة مدينة تيزنيت
حضري

رقية أبوهوAECIDتحدي األعاقة تزنيت
المركب االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة زنقة 

.أعمو ساحة الكوفة مدينة تيزنيت
حضري

سلوى زليكةAECIDتحدي األعاقة تزنيت
المركب االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة زنقة 

.أعمو ساحة الكوفة مدينة تيزنيت
حضري

قرويم المتنبي/مالحسن بكاسسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الحسين بن بيروك بن عبد هللا/مسعيد بلوكسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الزهور/مبوبكر شكيريسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم أبي البقاء/مالحسن حارسسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم أبي البقاء/معزيزة بوركعةسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم األدارسة/ممحمد خير الدينسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم أحمد شوقي/مالحسين ويمينكسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم موالي رشيد/معبد هللا الوراريسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم حسان بن ثابت/مرشيد اباديسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم السعديين/معبد الصمد الجوشيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم السعديين/ممحمد هموشسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم المختار السوسي/معبد الرحيم علوانسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم سعيد بن الحسين بن يحيى/معبد هللا أمغارسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم أبي العباس السبتي/مجامع الدرفونسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الزهور/مأحمد خياطيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الزهور/مالحسين كومموسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الزهور/مالحسن كوهموسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الزهور/مالعربي أمصراقسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قروي نونبر6م /ممصطفى أمكرازسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قروي نونبر6م /ممحمد الراضيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الحضيكي/مأحمد اكجيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الحضيكي/مالحسين بحمانسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم التقدم/مأحمد أبراغسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم التقدم/معبد الرحمان الصبارسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم الهدى/ملحسن تاغولت أوناميرسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاح تزنيت

قرويم أحمد بن بوجمعة/معبد العزيز أبو طارقسلك االستدراكم أحمد بن بوجمعة/م: جمعية دعم مدرسة النجاح  تزنيت

قرويم أعلي بن أبي طالب/محسن أيت الحسينسلك االستدراكم أعلي بن أبي طالب/م: جمعية دعم مدرسة النجاح  تزنيت

قرويم ايت تومرت/ممحمد مؤذنسلك االستدراكجمعية تغبالوت للتعاونتينغير

قرويم تعدادات/مالمومني عبد الكبيرسلك االستدراكجمعية تغبالوت للتعاونتينغير

قرويم ايت تومرت/ممحمد ابن كريرسلك االستدراكجمعية تغبالوت للتعاونتينغير

قرويم ايت زكري/مرشيد الفاهيمسلك االستدراكجمعية تغبالوت للتعاونتينغير

قرويم ايت تومرت/ممحمد ايت بن حموسلك االستدراكجمعية تغبالوت للتعاونتينغير

قرويم ايت علي ويكو/محسن بن حدوسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويم ايت تومرت/مرشيد ايت عياطسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويم تكموت/مإبراهيم سلوانسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويم تكموت/ميوسف سلميسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويم امسمرير/مامبارك عبد الموجودسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويثا تأ ابي ذر الغفاريالبلوي مرادسلك االستدراكحمعية اسكتر للتنمية المستدامةتينغير

قرويم طارق بن زياد/مامحمد القبوريسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

قرويم امسعد/مأزواوي محمدسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

قروي2م صغرو/ماسعدي امباركسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

قرويم بونحاس/مبن سكو فاطمةسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

قرويم تزالفت/مالمومني نزهةسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم تزالفت/ممبروكي لطيفةسلك االستدراكجمعية تايماتتينغير

قرويم تغصى/مفرحان فتيحةسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تغصى/مماسو نعيمةسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت سعدان/مموحى بغاطسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تقشا/مابراهيم ايت داودسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم سيدي علي وبورك/معبد اللطيف الغرباويسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا تأم بعمرانمصطفى وركيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم بوكافر/منادية بوجانسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم بوكافر/معتيقة انوارسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا تا س بويحيىايت بوهوش احميدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تكموت/ممربوط سعيدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم زاكر/معلي لشكرسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت عطى/مفاطمة بن عليسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ميماريغن/معلي اخليفةسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت اعزى/مالحو تعديدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا تا محمد السادسرشيد ايت خيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويتغصىأمبارك شمسيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم سيدي علي وبورك/ماحمد المصلحيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

حضريثا تأ الورودعزيز الغازيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع ايت يديرسلمى امزوكسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم طارق بن زياد/ملحسن بوساينسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت تومرت/ممصطفى بلموذنسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم اوزيغمت/مالوليدي محمدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا اع األمليوسف الصابريسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ميماريغن/معبد العزيز ايت حوسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع اإلمام مسلممحمد لمسيعديسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع يوسف بن تاشفينالوسعدني ابراهيمسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تقشا/ممصطفى قزداسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت عطى/منعيمة بن حموسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تكموت/مركني فاطمةسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت زكري/موابيت عبد الصمدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

جهة سوس ماسة درعة
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قرويثا اع عسو بسالمعزيزة كدريسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا اع عسو بسالمكلثومة ابعسينسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا اع عسو بسالملمهى عمرسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تورزة/مسهام رضوانسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم ايت مرغاد/ممحمد ايجوسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا تأ إبراهيم ابن األدهمسي محمد نور الدينسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم اكيس امزدار/مفاطمة مقصيطسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم بونحاس/مبن سكو فتيحةسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم عسو بسالم/مايزو الحسنسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم توديلت/مالعمراني محمدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم بودجام/محسن كردوسيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

حضريثا اع الوفاءرضوان لوكانيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم اغر م امزدار/ممحمد ايت ايشوسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويم تكموت/محسن العثمانيسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع ابن حزمجمال علميسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قرويثا تا الورودنايت المسعود امحمدسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع اإلمام مسلممحمد ايت المقدمسلك االستدراكجمعية تاسورت لتنمية والثقافة والرياضة والبيئةتينغير

قروياع ابن خلدونحموني إبراهيمسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع األملمحمد كرميسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع المدونيوسف بن عديسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع الموحديناماكسوعبد هللا سلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع ايت الفرسيهشام بنقيرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع بوكافرتوفيق محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع بوكافرايت بن عمرو احمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع بوكافرشيشا ناسيةسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع م اغنسلنداود تولةسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع م األملعلي القوزيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع م األمليوسف بوساينسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع ملحقة اغنسلنبولكو محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع واكليميوسف امغريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

جهة سوس ماسة درعة
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حضريثا اع الوفاءعلي عمالكيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع اإلمام مسلمعبد الرحمان ايت الحاجسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع السالمزايد الثايرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع السالمإبراهيم خمويسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع المدونيوسف منتصيرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع تبرخاشتعبد الكريم العبدالويسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع تبرخاشتمحمد باعزيزسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثااع واد المخازنواراكن الحسينسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويملحقة اع االملوسنسي عليسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثا تا يوسف بن تاشفينعبد الكريم نظيفيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثا تا يوسف بن تاشفينعلي حجميسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

حضريثا تا بومالنمغيوزي جمالسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

حضريثا تا بومالن دادسمحمد وتوشسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثا تا س بويحيىايت سيدي إبراهيم محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثا تا س محمد بن عبد هللاايت شعو عبد اللطيفسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

حضريثاتا الورودمحمد ارحوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

حضريثاتا صالح الدين االيوبيسليمان محمودسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثاتا طارق بن زيادالعلوي عبد الجليلسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثاتا م بعمرانمحمد فوكالسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثاتا م بعمرانعبد القادر معدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويثاتأم عبد هللا بن حساينامحمد بن عبد السالمسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم احديدة/معمر ايت احساينسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم احديدة/ممحمد الحساينيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اسيكيس/محسن بوسكوريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اسيكيس/ممصطفى البركانيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اسيكيس/مبن جلون سفيانسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اسيكيس/محسن مهديسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اغرم أقديم/محسن ايت عديسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اغرم امزدار/معمراوي عبد المجيدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

جهة سوس ماسة درعة
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قرويم اكيس امزدار/مموحدي الحوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم البور/ممحمد هموشيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم الرك/معزاوي سكوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم الوردة/ممصطفى أغالنسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امجدادار/معزى عيسىسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امجدادار/مشمس الدين عبد الصمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امجكاك/مابقيعمرو سلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امجكاك/مإبراهيم ايت الحاجسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امجكاك/مإبراهيم راشدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم امزودار/مداود أجديكسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/مأحمد ايت بن عيسىسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/معلي اكزدينسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/ممحمد أهموسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/مإسماعيل ايت ايشوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/مسعيد ابرداسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/معبد هللا ايت ناصرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم اوزيغمت/مالطيب الكابيريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت اسفول/ممحمد البرينيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت اسفول/ممحمد بن زايدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت اعتيق/مالحسن ازلماضسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت اعزى/مامحمد بولحسنسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت اعزى/مسعيد بوعزامةسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت توخسين/ميوسف الناصريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت عطى/ممحمد اسيمورسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت علي ويكو/محسن باعزيزسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت علي ويكو/مالوحماني عبد هللاسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت علي ويكو/مالهام ناصحيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت علي ويكو/مبعالل نصيرةسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت كمات/مالبازي محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ايت ملوان/ممنصوب عمرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم بادو/مموجاني م إسماعيلسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويم بونحاس/مأوزمان محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم بونحاس/مإبراهيم العسناويسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تبرخاشت/مإبراهيم بوحجرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تدفالت/مأجعدا محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تدفالت/معز الدين مقديرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تزالفت/مفاطمة عبد الصمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تزالفت/مرشيد مرداليسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تزواليت/ممحمد ايت باحدوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تزواليت/ماحمد بن يريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تعمارت/مملودي حسنسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تقشا/مشمساوي الصديقسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تقشا/ميوسف مغزازسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تورزة/معبد العالي تمراويسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تورزة/مميلودي عبد العزيزسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم توغزة/ميونس عبد الناصرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم تويت/مالحسين باريكوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروي0عبد الواحد اشريبوسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم خينك/موسعدن يوسفسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زاكر/مشكري محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زاكر/معبد اللطيف العشيرسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زايد احماد/مرشيدة اسموحسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زايد احماد/مموالي الشريف عباسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زايد احماد/مالتركاوي امحمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم زايد احماد/ممحمد العزيزسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم س علي وبورك/ملحسن الطالبسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروي2م صاغرو/مبن كبير محمدسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروي2م صاغرو/معبد الحكيم ابقيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم طارق بن زياد/ممحمد حزبانسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم عسو بسالم/موسعدن ابراهيمسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم عسو بسالم/مالحو القابوريسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم عسو بسالم/معلي وعشىسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويم غليل امزدار/منادية الروابزيسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ميماريغن/ماوهرى احمادسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قرويم ميماريغن/مالثغالوي يوسفسلك االستدراك المجلس األقليميالجمعات القرويةتينغير

قروياع تبرخاشتالحسين بوزيرسلك االستدراكجمعية اباء واولياء التالميد م م حديدةتينغير

قرويدوار ادمزاي حسناء أمزايمدعمةاألوراش الدوليةسيدي إيفني

قرويفرعية تفراوت نبنيعيش:علي بولهديرتمدعمةاألوراش الدوليةسيدي إيفني

حضريجمعية تمحروشت، حي تمحروشت، كولوميناعبد هللا البوكرفاويمدعمةاألوراش الدوليةسيدي إيفني

حضري سيدي إفني8زنقة المغرب العربي رقم   إلهام أصرارمدعمةالضياء لرعاية المعاقسيدي إيفني

حضريم الشاطئ/مركزية مابراهيم شفيقمدعمةتيفاوين مير اللفتسيدي إيفني

قرويم ابراهيم الروداني/ممحمد اشقرفاشسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابراهيم الروداني/ممحمد بهاسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابن زيدون/معبد هللا هموسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابن زيدون/ممصطفى بوحدودسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابن زيدون/معائشة الحميديسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي الحسن األلغي/مبوبكر أمشيشنسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي الحسن األلغي/مالخراز عبد هللاسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي الحسن األلغي/مابراهيم مرزوكسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/مسعيد بوتفرويتسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/مسعيد زربانسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/معلي هموسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/محمو بوبكرسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم اإلزدهار/معبد هللا الخياطيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم اإلشعاع/مالحسين رحالسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم اإلشعاع/مالحسين صدقيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الجبل األخضر/محفيضة امهوطسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/ممبارك اعريشسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/مابراهيم العابدسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/مالحسن العوادسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/مرشيد الميمونيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الشاطئ/منعيمة أيت الطالبسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الصخور/مابراهيم هتهوتسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

درعة- ماسة - جهة سوس 

قرويم الصخور/معمر أبو القاسمسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الضحى/مصالح مانوزيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الضحى/مويمينغ الحسنسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم العلويين/ملحسن قاسميسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الكنـــــدي/ميوسف تلعنينسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم تجاجت/مجمال المنضورسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم علي الدرقاوي/مالحسن جايرسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم علي الدرقاوي/مالحسن بوتماتسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قروي نونبر23م /  مالزهرة بوليدسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويالفضيلةنور الدين الطالبيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويالعرعارلطيفة بوضيافسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم األمل/ممحمد الرسموكيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم التالل/مأحمد ألمانتسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم محمد بن الحسين/ممحمد أهلفونسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قروي غشت21م /معبد الرحمان بهيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم الغزالي/ممينة أمريكاسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

قرويم المقاومة/معبد القادر فم كاكاسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

حضريمدرسة حليمة السعديةعبد المالك االدريسيسلك االستدراكجمعية دعم مدرسة النجاحسيدي إيفني

جهة سوس ماسة درعة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

قرويدوار الكنافدة لبهاراأسية خبةزكورةمؤسسة زكورة القنيطرة

قرويدوار درايسة عرباوةرشيد الفلجاويزكورةمؤسسة زكورة القنيطرة

قرويزيرارة/م عثمان بن عفان/مصفاء لوميممدعمةإثري للتنمية والبيئة سيدي قاسم

حضريجرف الملحة/ تجزئة المرجة61 رقم 48زنقة أمينة عوادمدعمةإثري للتنمية والبيئة سيدي قاسم

حضريبلقصيري/المدرسة الجديدةعبد الجليل الحنونيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية سيدي قاسم

حضريبلقصيري/المدرسة الجديدةنادية بابامدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية سيدي قاسم

حضريسيدي قاسم/مدرسة الزاويةإبتسام الكحلمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية سيدي قاسم

قرويزيرارة/م عثمان بن عفان/مماجدة الدزيريمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحو األمية سيدي قاسم

قرويالحوافات/م العهد الجديد/مجمال حموشمدعمةجمعية شمل األسرة والمرأة سيدي قاسم

حضريمدرسة القاضي بلعربي بوبكر الصابيمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

قرويمجموعة مدارس الطرشانالحسن الدهيسيمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

قرويم مدارس تيهليسعيدة كانونمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

قرويم البكارة فرعية الخاليف.معبد الحق الدهيسيمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

حضريم الزهانة.معبد الخالق بلفقيرمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

حضريمؤسسة ابن الهيثم للتربية والتعليمالكحالوي خديجةمدعمةجمعية خيارات مستقبليةسيدي سليمان

حضريالشهيد رشدي عبد الكريمسلوى بوزلماطمدعمةجمعية خيارات مستقبليةسيدي سليمان

حضريمدرسة ازهانةفاطمة عبودانمدعمةجمعية خيارات مستقبليةسيدي سليمان

حضريمدرسة الزرقطونيالهاللي مليكةمدعمةجمعية خيارات مستقبليةسيدي سليمان

قرويم بومعيز/ملبنى برحومدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

قرويمزوكابراهيم العبدونيمدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

قرويمزوك مسجدالخدروف رشيدمدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

كريمة الاليقمدعمةجمعية رهانات للتنمية والتضامنسيدي سليمان
 1رقم  (ب) بلوك 30 المجموعة 2حي الوحدة 

سيدي يحى الغرب
حضري

حضريمدرسة االمام الشافعي سيدي يحيى الغربنادية الجرايفريمدعمةجمعية رهانات للتنمية والتضامنسيدي سليمان

حضري يحى الغرب2الفضاء الجمعوي بحي النهضة ربيعة جايامدعمةجمعية رهانات للتنمية والتضامنسيدي سليمان

حضرياعدادية الفرابييوسف الشفكاتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قروي(فرعية العوابد )مجموعة مدارس العوابد عثمان الكاساتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريمدرسة محمد الزرقطونينور الدين الشفكاتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويمجموعة مدارس عمر بن عبد العزيزسميرة بن جاهداتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويالمريجة مركزية مروجة الوادنبيل الغوفياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

بني حسن- الشراردة - جهة الغرب 

جهة الغرب الشراردة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

بني حسن- الشراردة - جهة الغرب 

حضريمدرسة محمد السادسكريمة رجف هللااتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قروياوالد حنون الواد فرعية اوالد زيانمحمد ويمراتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم م البكارة المساعدةمصطفى الكحولاتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم ش رشدي عبدالكريمسعيدة لخيتراتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم محمد السادسنجاة انحيلياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويم احجاوةنجيب قبباتاتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم نوالادريس سكوراتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم م محمد السادسعائشة بلخياطاتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم م محمد السادسحياة لقطباتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويم م عمر بن عبد العزيز المرادسةمحمد المكاوياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويم م الدواغر بهتأحمد الناجياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

قرويم م النشاونةرشيد المكاوياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريالقاضي بلعربيمحمد بضرياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريم عبدهللا الشفشاونينادية بلخماساتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريمدرسة ازهانةالتهامي الفنكوشياتفاقية مركزيةجمعية منتجي النباتات السكريةسيدي سليمان

حضريدار الشباب ازهانةفاطمة المتوكلمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

قرويمنزل تهوم دوار أوالد تهوم جماعة الصفافعةبنعيسى العروبيمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

قرويمدارس العوابد جماعة بومعيز/ مابراهيم  مضاقمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريدار الشباب سيدي يحيىناجية بقيرجمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريروض قرب مدرسة الزرقطونينعيمة باخالقمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

رشيد الزويتيمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان
منزل المسيس عبد النبي دوار القليعة جماعة أوالد 

احسين
قروي

حضريالفضاء الجمعوي دوار الشانطي سيدي يحي الغربخديجة ايت سي همو FMEACجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضريمدرسة محمد السادس س سليمانخديجة ارماديFMEACجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضريدار الشباب سيدي يحي الغرب عائشة الغزواني FMEACجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضري  حي الوحدة سيدي يحي2رقم لحسن البريزي FMEACجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

جهة الغرب الشراردة
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حضريطارق بن زياد, م يونس لدحداحيمدعمةجمعية شباب العيايدة سطات

 حنان اشكري مدعمةجمعية التواصل للتربية االجتماعية والتنمية المستدامة لرعاية االسرة والطفل سطات حضريعمر بن الخطاب. م

حضريعمربن الخطاب  مايزة السبيطيمدعمةجمعية المبادرة والتنمية القروية سطات

حضريشارع عالل بن عبد هللا ابن احمد 8فتيحة الحكيميمدعمةجمعية الغد المشرق الجهوية للتنمية سطات

حضريمد رسة سيدي الغليمي سطاتمينة حمديمدعمةجمعية االمل والمواطنة للتنمية المحلية سطات

حضريمركز التعاون الوطني حي الكنانط سطاتحكيمة نصر هللامدعمةجمعية الوسام للثقافة والتنمية البشرية سطات

حضري عالل بن عبد هللا السماعلة سطات12 زنقة 12رقمالسعدية الحمراويمدعمةجمعية الوسام للثقافة والتنمية البشرية سطات

حضريالخير. مزهرة غزاليمدعمةجمعية الوسام للثقافة والتنمية البشرية سطات

حضريوادي المخازن سطاتفاتحة وحدانيمدعمةجمعية بالدي للتربية والتنمية سطات سطات

حضريوادي المخازن سطاتامينة حمديمدعمةجمعية بالدي للتربية والتنمية سطات سطات

قرويم سيدي العايدي/مفتيحة بوشنانمدعمةجمعية دواري للتنمية والتعاون سطات

قرويم اوالد سليمان/مالزاهية ناضيمدعمةجمعية دواري للتنمية والتعاون سطات

حضريعمربن الخطاب سطات. مفاطمة الزهراء اجنكارمدعمةجمعية الكوثرللتكافل االجتماعي واالسرة سطات

حضري.عمر بن الخطاب سطات  مزينب السبيطيمدعمةجمعية الغنيميين للتنمية سطات

قرويمسجد الزهراء مسجد الهداية بوكركوح دائرة ابن احمدحورية الطيبمدعمةجمعية الزهراء للتنمية والتضامن سطات

قرويمركز اإلصالح و التاهذيب بنسليمانالمصطفى العابر, ممدعمةنماء للتنمية ابن سليمان

قرويمركز اإلصالح و التاهذيب بنسليمانجواد البوعزيزيمدعمةنماء للتنمية ابن سليمان

حضري  بنسليمان01 الرقم 3الحي المحمدي بلوك بناني مشرافيمدعمةعفاف لتنوير المرأة و الطفل ابن سليمان

حضريالمدرسة المحمدية بوزنيقةأيت حمو سليمةمدعمةالشروق للتربية و التعليم األولي و التربية غير النظامية ابن سليمان

حضريالمدرسة المحمدية بوزنيقةهدى العيساويمدعمةالشروق للتربية و التعليم األولي و التربية غير النظامية ابن سليمان

قرويم االنبعاث جماعة أوالد علي الطوالع بنسليمان/مركزية محنان السريتيمدعمةالنور القرائية للتربية و التكوين و التنمية ابن سليمان

حضريمؤسسة ابن سينا الحرة حي السالم بنسليمانمصطفى بوخرواعةمدعمةدعاء الخير للتنمية البشرية و االدماج االجتماعي ابن سليمان

حضريمدرسة ابن زيدون بنسليمانحكيمة اللنجيمدعمةنادي اليونسكو لرعاية األسرة و الطفولة ابن سليمان

حضريمركز التعاون الوطني التنمية زنقة بني مكسال بنسليمانليلى بديعمدعمةنادي اليونسكو لرعاية األسرة و الطفولة ابن سليمان

حضريمدرسة األمل بوزنيقةفطيمة غبشيمدعمةالهدى لمساندة و إدماج األشخاص المعاقين ابن سليمان

حضريالمدرسة المحمدية بوزنيقةزينب البرقوقيمدعمةمعاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريم المنصورية جماعة المنصورية بنسليمان/مركزية ممينة تائبمدعمةمعاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسو ابن زيدون بنسليمانليلى بديعمدعمةمعاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة الفارابي بنسليمانلطيفة امحلشيمدعمةمعاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة الجوالن بنسليمانإيمان ورديمدعمةمعاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

مدعمة جمعية مارينا للشباب خريبكة
 +هشام درقوش + عبد الصمد بتعطي

كريم جوهري
حضري  حي سيدي علي بن سعيد2الزنقة  11

حضري دار الشباب ابي الجعدلطيفة عصام +ربيعة السالميمدعمة جمعية رهان للتنمية و التضامن خريبكة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

ورديغة- جهة الشاوية 

جهة الشاوية ورديغة
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*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

ورديغة- جهة الشاوية 

مدعمة جمعية بني زمور للتنمية االجتماعية خريبكة
ثريا  +طواهر سناء  +فاطمة عدناني

السنهاجي
حضري زنقة أحمد النجار أبي الجعد 46

مدعمة جمعية النسيم للتربية و التضامن خريبكة
الباتول  +نجية السالك +رشيدة العالم

نادير
حضري الشطر الثالت تجزئة الفتح ابي الجعد 132

حضري دار الشباب شارع محمد السادس خريبكةنادية عياري +ورغوس فتيحةمدعمة جمعية ملتقى الشباب للتنمية االجتماعية خريبكة

حضريدوار أوالد عمر سوق جمعة  المفاسيس  خديجة تابوت  مدعمة جمعية النور النسوية خريبكة

 راوية زروق  مدعمة صدقاء البيئة للتنمية المستدامة ابي الجعد خريبكة حضريطريق موالي بوعزة ابي الجعد4

حضري16 شارع يوليوز سطات9تجزئة االزهر   خديجة شهيدمدعمة جمعية  الغد المشرق بأبي الجعد خريبكة

حضري. خريبكة14 رقم 48درب شكري الزنقة   حنان بركةمدعمة جمعية التضامن للتنمية وحماية االسرة خريبكة

حضريدار الشباب ابي الجعد  حنان البركةمدعمة جمعية الصداقة للتربية والتقافة خريبكة

حضريمركز جماعة المفاسيس  أمينة البشريمدعمة جمعية االمل للتنمية القروية المفاسيس خريبكة

حضريدار الشبا ب ابي الجعد سالك عبد الغنيمدعمةجمعية المسيرة للتنمية و المواطنة   خريبكة

حضري برشيد10تجزئة اوالد عبو رقم زهرة وحليممدعمةاالمل والمواطنةبرشيد

قرويكتاب دوار اوالد سيدي علياحمد العزوزيمدعمةالغنيميين للتنميةبرشيد

قرويالنادي النسوي اوالد عبوزاهيرة الجلوليمدعمةالجمعية المغربية للنهوض باالسرةبرشيد

قرويم الحساسنة/ممحمد التجانيمدعمةامراة الشاويةبرشيد

قرويم سوق االربعاء برشيد/مبريمي محجوبةمدعمةالتواصل للتربيةبرشيد

حضريالخزانة البلدية برشيدصفاء الغزوانيمدعمةالوطن االنبرشيد

حضريمقر الجمعية حي الرياض الكارةحسناء مزروعيمدعمة55افاق برشيد

قرويم شرقوة اوالد زيان/معبد هللا الصابريمدعمةالكوثر للتكافل االجتماعيبرشيد

حضري5مركز الغنيميين رقم بالماحي نبيلةمدعمةالمبادرة للتنمية القرويةبرشيد

حضريدار التكافل سيدي رحال + 1م اوالد احريز /مدخبي مليكة+  الخالدي نبيلة  مدعمةالمراة والتنميةبرشيد

حضريدار الشباب برشيدامال بورضاويمدعمةمستقبل االسرة المغربيةبرشيد

قرويمقر الجمعية الكارةخليل خنيفيرمدعمةمبادرة للتنميةبرشيد

قرويفرعية اوالد سيدي علي الغنيميينمحمد رشديمدعمةالنور للتنمية القرويةبرشيد

قروي2م موالين الدروة /مالحسيني محمدمدعمةالتنوير للتنمية القرويةبرشيد

جهة الشاوية ورديغة
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حضريمدرسة سيدي عبدالعزيزنجاة بنرحيلزكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضري2مدرسة المسيرة الخضراء غزاليسعاد زكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة الموقفبنبرغازخالدة زكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة أبي العالء المعريحميد محفوظزكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة األدارسةالجوهرينوال زكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمركز أطفالنامطهرهند زكورةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة أم الفضلباهاديشكيب زكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

قرويمقر ج المحمدية للمصنوعات النباتيةمينة باديزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

قرويمقر جمعية صنعة بالدي جماعة بين الويدانوفاء مبروكيزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

حضري1مدرسة المسيرة الخضراء حكيمة زينيزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريجمعية نور المعرفةسعيدة أقررزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

قرويم الشريفية/ملالعائشة أكالوزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

حضري النخيل1المركز التربوي االجتماعي الزهور عبدالكريم الكداريزكورةنور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين,ج مراكش 

قرويم الطويحنة/محسن أوكدجيزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم دار باقة/معبدالرحيم المعمريزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم المحمدية/معثمان البرجليزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم أوالد بلعكيد/مبوشرى بويدارزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم  أوالد بلعكيدة/مليلى حدادزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضريدار الشبابا الحي المحمدي الداودياتإحسان سعد الدينزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضريالتكوين المهني الحي المحمديسناء حيكونزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضرياإلمام البخاري,مثورية الهضيميزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويروض ميموزا دوار أوالد شعوفسعيدة بنشليحزكورةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضريم ابن حزمأيت بوعمودعبدالكريم زكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريموالي علي الشريف, مفاطمة جنوانزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضرياإلمام السهيلي, مهشام أسلهميزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريموالي رشيد ذكور, مإيمان الخلفاويزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريرحال بن أحمد, معائشة إكرامزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريم الشريفية/معبداإلاله غيةزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريأحمد شوقي, إ ععبدالعالي المتصدقزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريمركز حماية الطفولة ذكورسعيد رحالويزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريمركز حماية الطفولة ذكورصابرة عضريزكورةجمعية األطلس مراكش 

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

الحوز- تانسيفت - جهة مراكش 

جهة مراكش تانسيفت الحوز
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الحوز- تانسيفت - جهة مراكش 

حضريمركز حماية الطفولة ذكورفاطمة عمرانيزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريرابعة العدوية, معتيقة كرومزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريمقر جمعية الشؤون االجتماعية للصناع التقليدييننسيمة سهيمزكورةجمعية األطلس مراكش 

حضريابن عاشر, مخديجة الجراريزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريادريس األول, ممحمد أمين أيت ابرايمزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريابا ابي صفرة, منجاة الحداويزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريالسعديين, مخديجة شكريزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضرياألطلس الكبير, مفوزية ازداديزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضرياليوسي, مفاطمة أمديدزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريالوحدة, مخديجة السليمانيزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريالرازي, محنان شكريزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضري9المحاميد , محفصاء بنياضريفزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضري عين أيطى1المركب التربوي االجتماعي الزهورمريم فيروجزكورةالتعاونية القرآنية الم ألف للتربية والتكوين مراكش 

حضريمركز حماية الطفولةليلىشرافياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مراكش 

حضريمركز حماية الطفولةهشام لمعينةاتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مراكش 

حضريمركز حماية الطفولةمصطفى الواعياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مراكش 

حضريمركز حماية الطفولةمريم الراجحاتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مراكش 

حضريمركز حماية الطفولةزينب  احمادةاتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مراكش 

حضري مدرسة لوشاوشامريم اكا نمدعمةبناة المستقبل للتنمية شيشاوة

حضري المركز االجتماعي للقربعزيز بوصالحمدعمةبناة المستقبل للتنمية شيشاوة

حضري منزل الحسين لشكر دوار تشميرو امنتانوتربييعة إكيزمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويمنزل محمد المعناوي دوار بيكرة جماعة انفيفةمليكة شيكرمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويمنزل الحسين أحباشوا دوار إفرغيس جماعة تاولوكلتليلى أكضاشمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويمنزل التهامي أركراك دوار المسيد جماعة ادويرانزهرة بهوممدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

حضري مقر جمعية السبيل بامنتانوتنورة الناصريمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويم تاولوكلت/وحدة أضراس مصفية الناصريمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويم بولعوان جماعة سيدي غانم/وحدة تقنورت مربيعة خرموشمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

حضري مقر جمعية السبيل بامنتانوتلطيفة امديداتمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

حضري منزل الحاج ابراهيم بويفنزي القصبة التحتانية بلدية امنتانوتسعيدة بويفنزيمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

حضري مقر جمعية حي االنارة جماعة سيدي الكختارمحمد أوب الصغرىمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويم أميزن جماعة واد البور/مركزية ممينة أيت الحاجمدعمةالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

جهة مراكش تانسيفت الحوز



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

الحوز- تانسيفت - جهة مراكش 

قرويم إمين /وحدة أسدرام  مخديجة أسياخاحتضانالسبيل للثقافة والتربية  شيشاوة

قرويمنزل محمد أوعلي دوار تمسال جماعة عين تزتونتليلى العسريمدعمةالمغربية إفولكي للتنمية والتعاون القروي شيشاوة

قرويمسجد موشفال جماعة انفيفةليلى بويفنزيمدعمةالمغربية إفولكي للتنمية والتعاون القروي شيشاوة

قرويم امزوضة جماعة امزوضة/وحدة الثوريت مسناء  البوعنانيمدعمةالمغربية إفولكي للتنمية والتعاون القروي شيشاوة

حضري المركب الثقافي ببلدية شيشاوةحنان بطةمدعمةالتواصل للتنمية االجتماعية والبئية شيشاوة

قرويمنزل بارا عمر أيت علي إزم جماعة ادويرانجميلة أيت بهيمدعمةالتواصل للتنمية االجتماعية والبئية شيشاوة

قرويمنزل امبارك أوسالم دوار أيت امحند جماعة لالعزيزةنوهة أوعميمدعمةشبيبة أيت أمغار شيشاوة

حضري مقر جمعية شباب االنارة بسيدي المختارإلهام الحنكةمدعمةشباب اإلنارة شيشاوة

قرويدوار تدليفاطمة الزهراء   السوسيزكورةمؤسسة زكورة الحوز

قرويدوار اكرماونجمبلة ايت عالزكورةمؤسسة زكورة الحوز

قرويدوار تدرارتسكينة ايت لحسنزكورةمؤسسة زكورة الحوز

قرويدوار اوريرسهام ايت بن بريكزكورةمؤسسة زكورة الحوز

قرويمدرسة الدوار الجديد المربوحعبد المالك البيارمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويم ميات/محنان حدوشمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويم اضراوة ازنادة/مسميرة العسريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويالنادي النسوي جمعية اإلشراقة المربوحنظيرة القادريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويم سيدي عيسى بن سليمان/معبد الرحيم رشيدمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويم أوالد الشرقي/أوالد احمامة مكريمة البصريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

حضري ادراع العياشي القلعةحكيمة النوويمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

حضري مدرسة عمر بن عبد العزيز االبتدائية القلعةفتيحة حيمرمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة على البيئة قلعة السراغنة

قرويم أوالد الشرقي/فرعية أوالد المسناوي مثورية لغليميمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم الزيتون الدزوز/مركزية مرجاء كحيليمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويمسجد السنوسيين اجبيلفاطمة الزهراء لقديممدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم أوالد الشرقي/مركزية مفتيحة الروصافيمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

حضري مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية القلعةفاطمة طلحةمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

حضري مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية القلعةبشرى عطيةمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم البرارجة أوالد يعكوب/مفاطنة فيتاسمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

قرويمدرسة الدوار الجديد المربوحفاطمة سعدمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

قرويالمركز النسوي مياتزهرة السليمانيمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

حضري مركز التربية والتكوين البانكة القلعةفاطمة القريشيمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

حضري مدرسة مالكة الفاسي االبتدائية القلعةالسعدية الطاهريمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

جهة مراكش تانسيفت الحوز
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الحوز- تانسيفت - جهة مراكش 

حضري كدية الجمالة القلعةفريدة رابحمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

قرويمدرسة الدوار الجديد المربوحإلهام خوبامدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية وتأهيل المرأة قلعة السراغنة

قرويدوار أوالد سيدي امحمد التومي سيدي عيسىحفيظة الفاتحيمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

قرويدوار أوالد اسي بلغيث سيدي عيسىحنان فنتاسمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضري مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية القلعةمينة الناجيمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضري  حي القدس القلعة706كتاب نزهة األطفال وردة القريشيمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضري مؤسسة نسمة للتعليم األولي المرس القلعةشراف الزاهريمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

قرويالنادي النسوي المربوحناجية الطاروشيمدعمةجمعية سكان دراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

قرويأوالد عمرو أوالد زرادسلمى العباسيمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويأوالد بوحماد أوالد زرادخديجة بوالزيتمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويمسجد النباكة المربوحخدوج الكيدارمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

حضري مدرسة عمر بن عبد العزيز االبتدائية القلعةرشيدة الكيدارمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويمسجد أوالد العوني أوالد زرادالسعدية الطاهري بنت البداليمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويدوار موالي رحال اجبيلفاطمة الزاهريمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويمسجد دوار أوالد الوندة الفرائطةناجية اعميميمدعمةجمعية الفضاء الجمعوي للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

حضري  مكرر الصويرة 59حي لآلمنة -   شارع الرباط   سعيد أجبايليمدعمةبيتي الصويرة

حضري مدرسة الحسن بوعيادفتيحة العباسيمدعمة   حركة التويزة ابن جريرالرحامنة

حضري المركز االجتماعي بحي التقدمنعيمة الغيالنيمدعمة   حركة التويزة ابن جريرالرحامنة

حضري مدرسة ادريس المحمديمنى المستعينمدعمة   حركة التويزة ابن جريرالرحامنة

حضري مدرسة أحمد بالفريجلطيفة بيروكمدعمة   حركة التويزة ابن جريرالرحامنة

قرويدوار الطوالبحليمة بن طاجمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويدوار المعلمينفاطمة صياغمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويروض زاوية سيدي عليبوشرة األفغيريمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويلخطاخطةجميلة الراشديمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويلغنانمةخديجة المليانيمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويدوار اوالد اخليفةغزالن زنيبرمدعمةجمعية التنويرالرحامنة

قرويبوعشرينعثمان طالبيمدعمةبصمة لتنمية الرأة والطفلالرحامنة

جهة مراكش تانسيفت الحوز



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضريمدرسة المحبسالدز لطيفةمدعمةآباء و أمهات و أولياء تالميذ فاطمة الفهرية وجدة أنجاد

حضريمدرسة حليمة السعديةقادري بشرىمدعمةآباء و أمهات و أولياء تالميذ فاطمة الفهرية وجدة أنجاد

حضريمركز النجد لرعاية األطفال في وضعية صعبة حي النجد طريق سيدي يحيالعيساوي عبد الرزاقمدعمة(التعاون الوطني )أمل لرعاية و تأهيل الطفل  وجدة أنجاد

حضري حي سي لخضر وجدة42 زنقة ب 51مقر الجمعية رقم بنجلون ماجدولينمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية وجدة أنجاد

حضريمركب األمل االجتماعي وجدةمشيشي مونيةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية وجدة أنجاد

حضريمركب النجد االجتماعي وجدةشاكر محمدمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية وجدة أنجاد

حضريمركب السليماني وجدة الطاهري عائشةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية وجدة أنجاد

حضريدار المواطن حي امباصو وجدة بوخلفة مباركةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية وجدة أنجاد

حضري وجدة37حي العامري زنقة سيدي لحسن الرقم الطيبي لوكيليمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

حضريمركز الخدمات االجتماعية السمارة وجدةالمرابطي عبد اللطيفمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولة وجدةسعيدي نعيمةمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

قرويأوالد بنعزة للتنمية عين الصفاءعيادي محمدمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

حضري سابقا11جمعية نادي األسرة بجانب مسجد السالم الزاري المقاطعة  رحماني يمينةمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريمركب السالم المختلط حي السالم وجدةالخو غزالنمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريفضاء الشباب حي أكطار قرب مدرسة بنسعيد مهداوي وجدةالرحماني خضرةمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريمركز النور حي النصر وجدةحشاف سعادمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريجمعية رعاية األسرة قرب إعدادية الواحة سيدي يحي وجدةالشقروني نزيهةمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضري شارع إدريس األكبر وجدة15مقر جمعية النبراس للثقافة و التنمية حمداني يوسفمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريدار الشباب النجد حي هكو قرب مسجد كدان وجدةحنان بوطاهريمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولة وجدةبنشادلي عبد اللطيفمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريفرعية أوالد ابراز النعيمةمزواري عائشةمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريفرع جمعية النبراس حي السمارة وجدةأشباك فاطمةمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريم القاضي عياض النعيمة/مالعربي أمالمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي وجدة أنجاد

حضريمركب النهضة حي النهضة وجدةحميتو أمالمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةبوحفص سليمةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةبنقدور نجاةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمركب سوسيو ثقافي الجرف األخضر وجدةالذهبي فايزةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةغويري فاطمةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةبلحوجي فاطمة الزهراءمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةبلحوجي حياةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةجعواني سهاممدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمدرسة الرياض شارع عالل الفاسي وجدةالعمري مريممدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

الجهة الشرقية

الجهة الشرقية
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حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةكزوط جمعةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةحامي الدين سعيدةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمقر جمعية الشبيبة ملتقى شارعي موالي الحسن و التقدم حي الطوبة وجدةعراض نعيمةAECIDالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولةمصطفى بوعسريةاتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولةسعاد عرفاوياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة وجدة أنجاد

قرويبوهناولبياض الزهرةمدعمةج المحبة للللثقافة والتنمية جرادة

قرويواد الحي سميرة نكالفيمدعمةج المحبة للللثقافة والتنمية جرادة

حضري م الوفاءيامنة شيتمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري المركز االجتماعيرشيدة الطيبيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري اع  س محمد بن ع هللافاطمة بوديكمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري م حي الزيانيعيادة قادريمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري م النجودنعيمة عاشوريمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري م موسى بن نصيرخديجة مجدوبيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري م النهضةالياقوت الربيعيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

حضري التعاون الوطنيفتيحة السويرقمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي جرادة

قرويروض االزهارنجاة فارسمدعمةالتعاون والتنمية . ج جرادة

قروياع جرادةحورية الشيخممدعمةالتعاون والتنمية . ج جرادة

قرويدار الشباب ع ب مخديجة ايبنوضنمدعمةالتعاون والتنمية . ج جرادة

قرويم االمل/م الزهرة بخيتاتمدعمةالتعاون والتنمية . ج جرادة

حضري المركز االجتاعيفايزة قاسممدعمةالجمعية المغربية للتنمية بالجهة الشرقية  جرادة

حضري م تويسيت/مبنصاري فايزةمدعمةالجمعية المغربية للتنمية بالجهة الشرقية  جرادة

قرويم تيولي/مفتيحة موغليمدعمةالجمعية المغربية للتنمية بالجهة الشرقية  جرادة

قرويالمركز االجتماعيبياض فاطنةمدعمةجمعية االمل للتنمية االجتماعية  جرادة

حضري دار الشبلب ع ب معبادلي وفاءمدعمةجمعية االمل للتنمية االجتماعية  جرادة

حضري م النهضةبنسعد بشرىمدعمةجمعية االمل للتنمية االجتماعية  جرادة

حضري اع االمام البخاريالعوني عائشةمدعمةجمعية جرادة لدعم التنمية المحلية  جرادة

قرويدوار بوعيشاتجميلة بوعيشاتمدعمةزرايك للتنمية والتعاون .ج جرادة

حضري روض المبادرة الوطنيةجمعة دردورمدعمةجرادة للتعليم والتربية .ج جرادة

حضري  دوار زيدورخديجة زيان مدعمةالمنار النسائية   بركان

حضري 3مسجد االخالص حي لهبيل زهور اولحسنمدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري روض االماني  اوبوعزة سعاد  مدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري االمام الغزالي/ مخديجة بعيليشمدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

الجهة الشرقية
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حضري ملوية  / م حفيظة كروضمدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري م عمربن عبد العزيز/ممريم لياوي مدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري ابن زيدون/ ممحمد االحماديمدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري االمام الغزالي/ محياة دانةمدعمةأمي للتربية والتأهيل االجتماعي  بركان

حضري دوار بوجير-مسجد البركةيمينة تقنيمدعمةالمواساة والتنمية االجتماعية  بركان

حضري ابن الهيثم/ مبيولي عائشةمدعمةالمسيرة للتنمية واإلدماج  بركان

قرويم تزغين/مكوثر سوليمانيمدعمةالمسيرة للتنمية واإلدماج  بركان

حضري المسيرة/ مخديجة بختاويمدعمةالمسيرة للتنمية واإلدماج  بركان

حضري سيدي سليمان شراعة.مقر الجمعيةبهية بخيشمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

حضري اإلمام الغزالي/مشفية دانةمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

حضري مسجد الهدىفتيحة عبدوسيمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

حضري اع تريفةحمزة دانةمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

حضري ابن زيدون /غزالن اشطابةمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

حضري المسيرة الخضراء/ محنان اربيبمدعمةفرع بركان-االتحاد الوطني النسائي المغربي بركان

قرويم جراوة /ممحمد الزياني مدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري مقر خاصعربي ليلةمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري مقر خاص بسيدي سليمانكتيبة العبدالويمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري ملوية/ مبنعوجة فاطمةمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري مقر خاص حي معلو سيدي سليمان الناجي فاطمةمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري مقر خاصلغزال جميلة مدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري االما م علي/منعيمة بنصالحمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري مقر خاصعكاشة عباديمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

قرويالنادي النسوي بسيدي بوهرية حياة راشديمدعمةتعاونية الف الم القرائية بركان

حضري اإلمام الغزاليبوعزاوي حنانمدعمةالهدف النسائية  بركان

حضري الكواكب/محمداني محمدمدعمةالهدف النسائية  بركان

قرويالجوالن/منجاة بوعالممدعمةالهدف النسائية  بركان

قرويم سعد بن عبادة/مخديجة الشقرونيمدعمةالهدف النسائية  بركان

حضري ابن هانئ/ممحمد الطاهريمدعمةبني يزناسن بركان

حضري مسجدالهدىوداد الغلبزوريمدعمةبني يزناسن بركان

حضري اع تريفةنوال مقتلمدعمةبني يزناسن بركان

حضري المسيرة /محليمة شطومدعمةبني يزناسن بركان

قرويمقر الجمعية أحفيرنوارة نهاريمدعمةاالتحادالوطني  لنساءالمغرب أحفير بركان

الجهة الشرقية
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حضري السعادة/منوال تميميمدعمةاالتحادالوطني المغربي أكليم  بركان

حضريالتربية و التكوين جيهان بازةمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريالمختار السوسي/مفاطمة الزهراء الخالقيمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريالتربية و التكوين جميلة الطاهريينمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريدار المواطنبديدي مغنيةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريغشت20/مقلعي نعيمةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريابن خلدون/مركاني البكايمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/مبوزردة خديجةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريدار المواطنقلعي حكيممدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب /مالباتول الخليفيمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريدار المواطنزرارمحمدمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريغشت20/معلي بلقاسميمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعاللبن عبدهللا/اعقموشتي محمدمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/مصالحي منيةمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريدار الشبابحميد قاسميمدعمةالعيون الشرقية تاوريرت

حضريدار الشبابكروج شعيبةمدعمةالعيون الشرقية تاوريرت

حضري869حي الرحمةرقمادريس السعيديمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريدار المواطنفاطمة الزهراء الصدقيمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريمقر الجمعيةمحمد العونيمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريدار المواطنخديجة داميمدعمةدعم المراة في وضعية صعبة تاوريرت

حضريدار المواطن مجيدة ابركانمدعمةدعم المراة في وضعية صعبة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/معزيزة بختيمدعمةاضواء للتنمية تاوريرت

حضريالنادي النسويكطاف عبد القادرمدعمةمؤازرة المراة و الطفل تاوريرت

حضريالمطار/مادريس العونيمدعمةافنان العيون تاوريرت

حضري حماية الطفولة الناضورجميلة الصقليمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويم الرازي بني شيكر.ممونية الداوديمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويم الحيانن بني سيدال/منوال ازدادمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

حضري الشريف العروي.مفاطمة العيسيتيمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويمطواع بني سيدال. ماحمد كروممدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

حضري التنشيط التربوي فرخانة. ماحمد البوجيمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويفرعية هيدون بني شيكرمحمد الخزرونيمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

قرويفرعية امهارشن بني شيكرمحمد الوليدمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

الجهة الشرقية
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قرويم تاوريرت بني شيكر/ممحمد السالميمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

قرويالسوسيو تربوي فرخانة, مكريم الشاويمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

حضري تاوريرت بوستة,مسميرة جغومدعمةجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية الناظور

حضري منزل خاصكريمة ابرداعمدعمةجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية الناظور

حضري حماية الطفولة الناظور,منور الدين الشدويمدعمةجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية الناظور

حضري الجاحظ الناظور,مخديجة االدريسيمدعمةجمعية ثسغناس للثقافة والتنمية الناظور

حضري الخندق الناظور. مفائزة بودرداعمدعمةجمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة الناظور

حضري الجاحظ الناظور. مسناء رحومدعمةجمعية دعم المرأة والطفل في وضعية صعبة الناظور

حضري مقر نوميديا ازغنغانسهام زينونمدعمةجمعية إبوعلوتن للثقافة والتنمية الناظور

قرويم عمر بن ع العزيز/مإكرام فتشرونمدعمةجمعية إبوعلوتن للثقافة والتنمية الناظور

حضري مقر منتدى نوميدياإحسان بوخومدعمةجمعية آفاق للتنمية االجتماعية الناظور

قرويمدرسة عمرو حبصةمحمد دحمازيمدعمةجمعية آفاق للتنمية االجتماعية الناظور

حضري روض طيور الجنة مركز بني تجيتافقير سعيدمدعمةالتنمية البشرية والبيئة بني تجيت فكيك

حضري كتاب شمس شارع الزرقطوني مركز بني تجيتفضالوي رحمةمدعمةالتنمية البشرية والبيئة بني تجيت فكيك

قرويقاعة بمسجد دوار اوالد رحو معتركةكوز بشرىمدعمةالتنمية البشرية والبيئة بني تجيت فكيك

قرويقاعة بالمسجد دوار اوالد رحو معتركةحمادي لمربحةمدعمةالتنمية البشرية والبيئة بني تجيت فكيك

قروي  بني تجيت74شارع واد الدهب الرقم  عثماني سعيدمدعمة التازرللمرأة والطفل بتالسنت فكيك

قروي(ضواحي مدينة بوعرفة )العين الزرقاء المالكي نجاة مدعمةجمعية أوالد احمامة للتنمية المستدامة والمحافضة على البيئة بوعرفة  فكيك

حضري  بوعرفة 1شارع موالي هشام ، رقم كروز خديجةمدعمةجمعية أوالد احمامة للتنمية المستدامة والمحافضة على البيئة بوعرفة  فكيك

حضري زنقة السعيدية بوعرفة 18مسيرة محمدمدعمةبسمة للتنمية فكيك

حضري بوعرفة 40زنقة الزاك رقم المختاري إبراهيم مدعمةجمعيةاالصالة لتنمية اإلجتماعية بوعرفة  فكيك

قرويتاكيطونت  كبوس نعيمةمدعمةالجمعية التنموية لالسرالمعوزة فكيك

قروي عين الشعير المركز عبداللوي كريمةمدعمةالجمعية التنموية لالسرالمعوزة فكيك

قرويمركز التربية والتكوينبوشرى القطمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويتمسمانزيدان أميمةمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويموالي ادريسشفيق زاهدمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويتفزوينعبد الوهاب الحريمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويمركز إشهوداعبد الحكيم الصالحيمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويم النهضة/منصيرة قيبوسمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

حضري م الوفاءوئام ودادمدعمةجمعية الريف التنمويةالدريوش

قرويمركز التربية والتكوين بتافرسيتبوزردة محمدمدعمةجمعية تسغناسالدريوش

قرويمركز التربية والتكوين بتافرسيتابزات محمدمدعمةجمعية تسغناسالدريوش

الجهة الشرقية



االحتضا/مدعمةالجمعيةالنيابة

ن
الوسطعنوان المركزالمنشط

حضري مدرسة ابن عباد بنين شارع الزيراويفاطمة مرزوقمدعمةجمعية الرحمة للتنمية االجتماعية البيضاء أنفا

حضري مدرسة ابن عباد بنين شارع الزيراويلحبيب الزيانيمدعمةجمعية الرحمة للتنمية االجتماعية البيضاء أنفا

حضري مدرسة ابن النفيس حي النرجس طريق ازموررضى هناينمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضري مدرسة ابن النفيس حي النرجس طريق ازموررجاء شقيقمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضري مدرسة ابن حزم بنات حي مساكن العنقالشعبية الغليميمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضري مدرسة ابن حزم بنات حي مساكن العنقعزيز صابرمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضري مدرسة سكينة بنت الحسين زنقة سمية درب غلفيوسف زالفيمدعمةجمعية مستقبل سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري مدرسة سكينة بنت الحسين زنقة سمية درب غلفزهيري غزالنمدعمةجمعية مستقبل سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري 97مدرسة الكندي بنات شارع بوردو  رقم مديحي حنانمدعمةجمعية مستقبل سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري 97مدرسة الكندي بنات شارع بوردو  رقم حامني رشيدةمدعمةجمعية مستقبل سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري مقر جمعية األنوار سيدي معروفياسين حافظمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضري مقر جمعية األنوار سيدي معروفنادية راحامدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضري مقر جمعية األنوار لمكانسةسناء المصلةمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضري شارع القدس أمام باب األندلسفاطمة الزهراء العلويمدعمةبيتي عين الشق

حضري شارع القدس أمام باب األندلسخديجة تسافيمدعمةبيتي عين الشق

حضري المركب التربوي سيدي معروفتورية لكميليمدعمةبيتي عين الشق

حضري المركب التربوي سيدي معروفأسماء لكميليمدعمةبيتي عين الشق

حضري حي الرميلةوفاء مجاهدمدعمةجمعية االمام نافع عين الشق

حضري حي الرميلةسعاد أمشطرمدعمةجمعية االمام نافع عين الشق

حضري   موالي رشيد06عبد الكريم الخطابي المجموعة . ممحمد عميريمدعمةجمعية مبادرات للعمل االجتماعي والثقافيسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري 03اسلي  موالي رشيد  المسيرة . م رشيدة بدعاويمدعمةجمعية آية للتنمية المستدامةسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري سكينة بنت الحسين  حي االميرة لال مريم. ممحمد معارفمدعمةجمعية آية للتنمية المستدامةسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري 01المسيرة الخضراء موالي رشيد  المجموعة . م سميرة كطيطمدعمةجمعية نور شبابسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري 01 زنقة 3عبد الرحمان الناصر حي السدري مجموعة .مخديجة باصورمدعمةجمعية نور شبابسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري عبد الجليل بنحيد الهراويين. مكريمة بنجديةزكورةمؤسسة زكورة للتربية سيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري م ادريس الحريري شارع مقداد الحريريشكراوي  رشيدةمدعمةاإلكرام ابن مسيك

حضري 2ابن العميد السالمية حليمة الشرفيمدعمةاإلكرام ابن مسيك

حضري مقاطعة بن مسيك1جميلة لكبيرة نجديمدعمةالبر ابن مسيك

حضري عمر ابن عبدغيثة بن عبومدعمةإنماء ابن مسيك

حضري الحسنيةنعيمة معتاقمدعمةمغرب األمل ابن مسيك

حضري حي محمد بلحسن الوزانيشكيري حنانمدعمةنجوم ابن مسيك

حضري حي محمد بلحسن الوزانينجاة اهنيتاحتضانعبد السالم بناني ابن مسيك

حضري حي محمد بلحسن الوزانيسميرة الراضياحتضانعبد السالم بناني ابن مسيك

حضري حي محمد بلحسن الوزانيراقية رزوقاحتضانعبد السالم بناني ابن مسيك

حضري شارع محمد السادس الدارالبيضاء-زنقة القاضي حسن يوسف عبدونمدعمةاألكراممرس السلطان-  الفداء 

حضري شارع محمد السادس الدارالبيضاء-زنقة القاضي حسن ربيعة شاقورمدعمةاألكراممرس السلطان-  الفداء 

حضري حي عمر بن الخطاباحتضانالمركب االجتماعي لحي عمر بن الخطابمرس السلطان-  الفداء 
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حضري أبو عباس الجيراوي بيلفيدير5ليلى الصناتياحتضانساعة الفرحالحي المحمدي- عين السبع

حضري أبو عباس الجيراوي بيلفيدير5فاطمة أبو الوفااحتضانساعة الفرحالحي المحمدي- عين السبع

حضري م الشهيد شوقي الجيالليفاطمة موبالمدعمةاألمان للتنمية والتواصلالحي المحمدي- عين السبع

حضري مركز التأهيل االجتماعي حي عادلحورية لزعرمدعمةالمغربية للتضامن والعمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

حضري م لبن بسام ز ابن الونان د ر م الحي المحمديمينة ابركةمدعمةالمغربية للتضامن والعمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

حضري م لبن بسام ز ابن الونان د ر م الحي المحمديبديعة فاضلمدعمةالمغربية للتضامن والعمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

حضري مركز التدرج المهني شارع عبد الخالق الطريس الحي المحمديأمال اإلسماعيليمدعمةساكنة البدر لخدمة التنمية البشريةالحي المحمدي- عين السبع

حضري م ابن الحنبل شارع س الحي المحمديخديجة شكيبمدعمةالمغربية للنهوض باألسرةالحي المحمدي- عين السبع

حضري م ادريس الثاني شارع الشفشاونينوال ملوالمدعمةالمغربية للنهوض باألسرةالحي المحمدي- عين السبع

حضري مدرسة الفالح حسن االمين مدعمةللتنمية  2جمعية ليساسفة  الحي الحسني

حضري مدرسة الفالح زينب زاهد مدعمةللتنمية  2جمعية ليساسفة  الحي الحسني

حضري مدرسة االخطل بنين احمد بنعالمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضري مدرسة االخطل بنين عاشورة بنميمونمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضري مدرسة االخطل بنين فتيحة فقير مدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضري دوار القلوشة عبد الرزاق كتافمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضري مدرسة القدسخديجة اثنيمدعمةجمعية االنوار للتنمية  الحي الحسني

حضري مدرسة اكنسوس نادية الدكاليمدعمةجمعية رحاب التنمية  الحي الحسني

حضري المركب االجتماعي أم كلثوم سيدي مومن                                         الشافعي غيثةمدعمةAMESIP سيدي البرنوصي 

حضري المركب االجتماعي أم كلثوم سيدي مومن                                         توفيق الهام                 مدعمةAMESIP سيدي البرنوصي 

حضري مدرسة الكسائيمليكة مرزابيمدعمةبيتي سيدي البرنوصي 

حضري مدرسة الكسائيصوفيا رحاليمدعمةبيتي سيدي البرنوصي 

حضري دار الشباب سيدي البرنوصينعيمة حاوديمدعمةنعمة هللا سيدي البرنوصي 

حضري مركز سيدي مومن للتنمية البشريةنادية األنصاريمدعمةنور شباب سيدي البرنوصي 

حضري مركز الكرم سيدي مومنحياة مفتاحمدعمةالرائدات للتنمية سيدي البرنوصي 

حضري مركز الكرم سيدي مومنربيعة كاسيمدعمةالرائدات للتنمية سيدي البرنوصي 

حضري دار الشباب اهل الغالمكلثوم صبريمدعمةفعل أخضر للتنمية المستديمة سيدي البرنوصي 

حضري.مدرسة الفرصةالتانية الحي الصناعينعيم ايماناحتضاننيو مغرب سيدي البرنوصي 

حضري.مدرسة الفرصةالتانية الحي الصناعيمرحي جيهاناحتضاننيو مغرب سيدي البرنوصي 

حضري دوار لقدا درةجميلة ابو الغاليمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية النواصر

حضري لمكانسةربيعة فتاويمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية النواصر

حضري كتاب المنهج اإلسالمي دوار لحاللفةعتيقة سخاويمدعمةبن اعبيد النواصر

حضري اعدادية اإلمام مسلمحسناء البوعنانيمدعمةبن اعبيد النواصر

حضري روض شعاع النور دوار احمرسعيدة بنطالبمدعمةبن اعبيد النواصر

حضري طارق ابن زبادنعيمة معتاقمدعمةنجوم ماتقيش شعار و علم بالدي النواصر

حضري مدينة الرحمةفوزية محفوطمدعمةدار الرحمة للتنمية المستدامة النواصر

حضري مدعمةالمستقبل لألسرة والشباب النواصر

حضري م محمد الوديعأحمد القديريمدعمةنور شباب مديونة

جهة الدار البيضاء الكبرى
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حضري م محمد الوديعآمال عواجمدعمةنور شباب مديونة

حضري م محمد الوديعنجاة الزرواليمدعمةحقوق الناس مديونة

حضري م محمد الوديععزيزة زربانمدعمةحقوق الناس مديونة

قرويعين تكي/ مركز التربية والتكوين أحمد الغدريمدعمةجمعية األمل للتربية والتنمية المحمدية

حضري العاليا/مركز التربية والتكوين للصناعة التقليدية فاطمة طايلةمدعمةجمعية األمل للتربية والتنمية المحمدية

حضري حي الفرحرابحة قروانمدعمةجمعية مواساة لدعم النساء األرامل المحمدية

حضري دوار الحجرربيعة حيمريمدعمةالجمعية المغربية للنهوض باألسرة المحمدية

حضري دوار الحجرربيعة حيمريمدعمةالجمعية المغربية للنهوض باألسرة المحمدية

قرويمدرسة عين تكيلطيفة ابو الهدىمدعمةالجمعية المغربية للنهوض باألسرة المحمدية

جهة الدار البيضاء الكبرى
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حضري اليوسفية.مركز شمسي.حي ابي رقراق.شارع اوالد امراح قاطمة لمزاينيمدعمةAMESIP الرباط

حضري اليوسفية.مركز شمسي.حي ابي رقراق.شارع اوالد امراح سميرة االسماعيلي العلويمدعمةAMESIP الرباط

حضري الرباط. ي.مدرسة الداخلة، شارع سيدي محمد بن عبد هللا حعثمان بنعبد الكاملمدعمةآفاق شابة للتنمية الرباط

حضري م الرباط.ي.مدرسة المغرب العربي شارع االجتهاد  حمومان حكيمة  مدعمةآفاق شابة للتنمية الرباط

حضري م الرباط .ي.مركز الزهور الزرقاء شارع الرحمو زنقة البركة حقرفطي ربيعةمدعمةحماية األسرة المغربية الرباط

حضري م الرباط .ي.مركز الزهور الزرقاء شارع الرحمو زنقة البركة حبوتهري بنعاشرمدعمةحماية األسرة المغربية الرباط

حضري مدرسة البحراوي العكاري، زنقة بن عثمان المكناسي العكاريالبغدادي بوشرىمدعمةحماية األسرة المغربية الرباط

حضري  الرباط1 حي النهضة 948مجموعة العهد رقم ليلى بو الرشوقمدعمةالمبادرة القرائية للتربية و التكوين الرباط

حضري  الرباط1 حي النهضة 948مجموعة العهد رقم زينب الحدادمدعمةالمبادرة القرائية للتربية و التكوين الرباط

حضري الحي الصناعي الولجة اليوسفية: مدرسة الحسن اليوسيرتيبة حسونيمدعمةالمبادرة القرائية للتربية و التكوين الرباط

حضري حي االنبعاث اليوسفية:مدرسة إدريس األولفاطمة أمنزوامدعمةأوراش التنمية في المغرب الرباط

قرويمزايا الرباطاسماعيل المودنزكورةمؤسسة زكورة للتربية  الرباط

حضري  تمارة2شارع موالي على الشريف حي المغرب العربي مسيرة  246راضية بولعدسFMEACجمعية آفاق مفتوحة الرباط

حضري  تمارة2شارع موالي على الشريف حي المغرب العربي مسيرة  247سميرة الطيبFMEACجمعية آفاق مفتوحة الرباط

حضري المعمورة محمد عادلمدعمةجسور الصداقة والتواصل سال

حضري مركز حماية الطفولةالمصطفى الوزانيمدعمةجسور الصداقة والتواصل سال

حضري العيونمحمد قرونمدعمةجسور الصداقة والتواصل سال

حضري العيايدة156مؤسسة نور الهداية قطاع بدر زنقة فلسطين رقم عبد السالم الصمديمدعمةالوفاء سال

حضري إعدادية عمر ابن الخطابيوسف أبو عائشةمدعمةقوس قزح سال

حضري إعدادية عمر ابن الخطابعماد لمنيعيمدعمةقوس قزح سال

حضري إعدادية عمر ابن الخطابعبد هللا برعيشمدعمةقوس قزح سال

حضري زنقة  القصر الكبير تابريكت سال 32ماجدة المعطيمدعمةالجمعية المغربية إلدماج المكفوفين سال

حضري شمسي حي االنبعاثعبد الرحمان أبريكمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي حي االنبعاثبومعزة محمدمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي حي االنبعاثسناء عبيدارمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي حي االنبعاثبوجمعة أقدارمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي موالي اسماعيلمحمد العايديمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري االصالح والتهذيبالتهامي الفياللي المدغريمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري االصالح والتهذيبطيطة ليلىمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري االصالح والتهذيبلقليعة عبد الطيفمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري االصالح والتهذيبضحى طهطاهمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي سيدي موسىلحسن لقليعةمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 
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جهة الرباط سال زمور زعير



االح/مدعمةالجمعيةالنيابة

تضان
الوسطعنوان المركزالمنشط

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

زعير- زمور - سال - جهة الرباط 

حضري شمسي سيدي موسىرضى المصباحيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي سيدي موسىسناء مهيلمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري حي موالي اسماعيلغيثة السلوميمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

حضري شمسي سيدي موسىيسين حيمرمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة  األطفال في وضعية غير مستفرة سال

قرويدار االنطالقة الجديدة عين عتيقحسن الباسنيمدعمةج المغربية لمساعدة األطفال في وضعية صعبةالصخيرات-  تمارة 

قرويدار االنطالقة الجديدة عين عتيقحفيظ أيت بريك أوحمومدعمةج المغربية لمساعدة األطفال في وضعية صعبةالصخيرات-  تمارة 

قرويدار االنطالقة الجديدة عين عتيقرضوان السرغينيمدعمةج المغربية لمساعدة األطفال في وضعية صعبةالصخيرات-  تمارة 

حضري معمل النحاس الصخيراتفتيحة وعلياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري معمل النحاس الصخيراتنزهة هرادياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري معمل النحاس الصخيراتنعيمة ايت المودناتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة الموحدينخديجة بنايزااتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة أحمد الحنصاليلكبيرة القاضياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة زرارةمباركة جوندياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة زرارةسعيدة بنملود تدرس االعالميات لباقي األفواج اتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مركز حماية الطفولةالباتول الحمزاوياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

قرويثانوية موحى أوحمو االعداديةوفاء مقليقاتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة عبدهللا بن ياسيننجاة الزعراويمدعمةج التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة سعد بن أبي وقاصسعاد بوبكراويمدعمةج التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 

حضري مركز تكوين وتأهيل المرأة بعين عودةزهور أومسيسمدعمةج التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 

حضري دار الشباب المغرب العربي تمارةمينة فارسمدعمةج ربيع األسرة للتنمية والتضامنالصخيرات-  تمارة 

حضري مدرسة أنس بن مالككلثوم فارسمدعمةج ربيع األسرة للتنمية والتضامنالصخيرات-  تمارة 

حضري م االتحاد العربيمرية الشوبيمدعمةجمعية وليداتيالصخيرات-  تمارة 

حضري  حي النهضة تمارة7مؤسسة مروةرقم فاطمة اإلدريسيمدعمةجمعية وليداتيالصخيرات-  تمارة 

حضري م أنس بن مالككريمة حمانمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

حضري مركز التربية والتكوين الصاحهند فاضلمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

حضري إعدادية المنفلوطي تمارةبوعزيز الزهرةمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

قرويم السالم مرس الخيرليلى الرواحةمدعمةجمعية وكر الطائر للطفل والمرأةالصخيرات-  تمارة 

قرويمجموعة مدارس سيدي يحي زعيلريوسف اليوسفيمدعمةجمعية وكر الطائر للطفل والمرأةالصخيرات-  تمارة 

حضري ابن سينا. مقرواش حليمةمدعمةنور الربيع الخميسات 

حضري القاضي عياضالعديوي رشيدةمدعمةنور الربيع الخميسات 

حضري 114مركز التربية والتكوين حادة محصرمدعمةجمعية أمجاد األطلس للتنمية المستدامة والتضامن الخميسات 

حضري 111مركز التبية والتكوين فاطمة اولحاجمدعمةجمعية أمجاد األطلس للتنمية المستدامة والتضامن الخميسات 

جهة الرباط سال زمور زعير
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قرويم موالى ادريس الولبندامو عائشةمدعمةع ج التحرير للتنمية القروية والفالحية,اناء قدماء المقاومون وا الخميسات 

قرويمحمد الكامل تداسمقدادي البوشتاويةمدعمةع ج التحرير للتنمية القروية والفالحية,اناء قدماء المقاومون وا الخميسات 

قرويم ايت يحي الحرشة/مكمال بولحنمدعمةع ج التحرير للتنمية القروية والفالحية,اناء قدماء المقاومون وا الخميسات 

حضري م ج الكرامةحليمة بنهماشتمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

حضري م ج النبراسمهمة لمغاريمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

حضري م أبي حنيفةكنزة الورديمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

قرويم أبي الحسن المراكشي الزحيلكة/مالمعطاوي بوعزةمدعمةجمعية النورس للثقافة والتنمية بالزحيلكة الخميسات 

قرويم أبي الحسن المراكشي الزحيلكة/محبيبة بلعمورمدعمةجمعية النورس للثقافة والتنمية بالزحيلكة الخميسات 

قرويالتويرسة عالل الحيمر مدعمةاألمل للتربية والثقافة والتنمية  الخميسات 

قرويايت يادين رقية بلقاسمي مدعمةاألمل للتربية والثقافة والتنمية  الخميسات 

قرويبيرات الشرادسعاد فرحانمدعمةاألمل للتربية والثقافة والتنمية  الخميسات 

حضري  حي بام 332رقم الدار خديجة برهونمدعمةالمستقبل  الخميسات 

حضري والماس المركزحياة غزرانمدعمةالمستقبل الخميسات 

حضري والماس المركزحليمة برهونمدعمةالمستقبل الخميسات 

قرويمدرسة سيدي العربي الكرمة                                                       محمد ابعيزاتمدعمةالمستشارات الجماعيات الخميسات 

قروي خميس  ايت يدين          1 االمل مينة بوتهرويتمدعمةالمستشارات الجماعيات الخميسات 

حضري مقر جمعية الحرية للبيئة والتنمية المستدامة                                فوزية طباشمدعمةالمستشارات الجماعيات الخميسات 

حضري دار المواطن الخميساتبكار ثوريةمدعمةجمعية التنمية للجميع الخميسات 

حضري  الخميسات113التعاون الوطني مركز الكرامة السعيدة بنحماديمدعمةجمعية التنمية للجميع الخميسات 

حضري اعدادية الزيتونعائشة بونوارمدعمةالغصن األخضر الخميسات 

حضري الشريف االدريسيرشيدة عديويمدعمةارتقاء النقل المدرسي العمومي الخميسات 

قرويم الكنزرة.معليا رحمونمدعمةارتقاء النقل المدرسي العمومي الخميسات 

قرويم خالد بن الوليد.مزهرة شعرانمدعمةايت حمو بولمان للبيئة والتنمية المستدامة الخميسات 

حضري م الحرابلة سيدي عبد الرزاقعالل الحيمرزكورةمؤسسة زكورة للتربية  الخميسات 

جهة الرباط سال زمور زعير
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قرويدوار الخربة ، جماعة سيدي علينعيمة صالحيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويمقر جمعية اوالد سالم ،جماعة اوالد عيسى احمد الرتميمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويمركزية سيدي اسماعيلسماح سعيدمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويدوار الخربة ، جماعة سيدي عليخالد الحفيظمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويالتعاونية الصحراوية ،جماعة مكرسمحمد حافظيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويدوار الخوادرة ،جماعة سبت سايسفاطمة مبروكمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويم موالي عبد هللاخدوج البازمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويملحقة بئر االبيض ، جماعة مكرسبلحاج شلياطمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قروياوالد السي بوشعيب،جماعة سيدي اسماعيلليلى النقرمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويسيدي موسى ،جماعة اوالد غانمابراهيم الفرشيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويم العتايت ،جماعة سبت سايس,مربيعة لكعشميمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويم احمد السرغيني ، جماعة سيدي عابد,متوفيق نضيريمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويالغرباويين ،جماعة اوالد غانمخالد فاضلمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قروياوالد العيساوي ،جماعة هشتوكةالمصطفى لكديحيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويالعويسات ،  جماعة هشتوكة عزيزة لغزانيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري دار الشباب ، ازمورفوزية بحريمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري مجمع الصناعة التقليديةنبيلة ابو المواهبمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

قرويالبراوكة ، جماعة مكرسحسن بوخدادامدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري المركزية ، الجديدةمليكة لقويريمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري المركز التربوي النخلة ،ازمورنزهة السماعمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري محمد الفاسي ، الجديدةبوشرى لكردمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري محمد الفاسي ، الجديدةنادية رزاقمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري المقاومة ،الجديدةالمصطفى هرموزيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري المقاومة ،الجديدةسميرة الصبطيمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الجديدة

حضري مقر جمعية السالم الجديدةفوزية طارقمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري روض ماما عزيزة ،ازمورعزيزة الحسنيمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري الثانوية االعدادية المنار ،الجديدةجميلة سجاممدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري المنصور الذهبي،الجديدةفاطمة الزهراء بنكيرانمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

عبدة- جهة دكالة 

جهة دكالة عبدة
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*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

عبدة- جهة دكالة 

حضري لال زهرة ،الجديدةاحمد مخنتمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري المقاومة ،الجديدةفوزية خنوفي مدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري عبد هللا بن الشرقي ،الجديدةالشعيبية ناديمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري المنار،الجديدةسهام  واعزيزمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري سيدي بوزيد ،الجديدةسمية الناصريمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري زنقة االسماعيلية ، الجديدة 84فاطمة بونوادرمدعمةالجمعية المغربية لالعالم و التوجيه المدرسي و الجامعي و المهني  الجديدة

حضري م محمد السادس ، الجديدةعبد اللطيف الديانيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة الطفل واالسرة            مركز دار األمل الجديدة

حضري سواني الموس ، آزمورزينب دافرمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة الطفل واالسرة            مركز دار األمل الجديدة

حضري م المتنبي ، الجديدةهشام الصباحيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة الطفل واالسرة            مركز دار األمل الجديدة

قروياوالد السي احمد ،جماعة اوالد عيسىفتيحة حمدوشاحتضانجمعية أبي الخير للتربية والثقافة والتنمية الجديدة

حضري المركب االجتماعي لعريصةكريتان خديجةمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري مدرسة أبي محمد صالحلطيفة امتازمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري اع عبد الرحمان الشناففوزية اشتنةمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري دار الشباب حي العماليبشرى بودايمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري الزرقطوني. مدفاتحة امهيمرمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري حمان الفطواكي.مدحسناء خلفيمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري م اوالد زكري/ممحمد داكيرمدعمةجمعية ضياء للتربية والتكوين آسفي

حضري حمان الفطواكي بأسفي. مفتيحة عيوقيمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري الفقيه السرغيني بأسفي.مكبورة أزغاريمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري لعلج بنهيمة بأسفي.مصباح أعشاشمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري وادي المخازن بأسفي.إعصباح لحماديمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري وادي الذهب بأسفي. إعخديجة ميمومدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري اعزيب الدرعي بأسفي.محسناء لحبيريمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري م رشيد ج سحيم. إععمر بنزهيرمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري مدرسة المسيرة بأسفيرشيدة اضريبينمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري مدرسة المسيرة بأسفينوال الشاوشمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضري وادي المخازن بأسفي.إعحنان بوميةمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

قرويالقريةسميرة خدريمدعمةميديا لإلعالميات والنتمية  سيدي بنور

قرويم م المستقبل أوالد هالل  مصطفى ابركة  مدعمةميديا لإلعالميات والنتمية  سيدي بنور

قرويمسجد أوالد ع هللا جماعة كريديدادريس الزوانمدعمةميديا لإلعالميات والنتمية  سيدي بنور

جهة دكالة عبدة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

عبدة- جهة دكالة 

  سهام جهالليمدعمةالوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور حضري 83م م ت 

قروي دوار المغارات امغار بوشعيبمدعمةالوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قروي الوليدية كريمة بويشمدعمةالوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قرويم السواني/معبداللطيف االراويمدعمةالوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قرويدوار الدواغرةالفقير فريدمدعمةجمعية الدواغرة للتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

قرويالعوناتحنان عامريمدعمةجمعية الدواغرة للتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

قرويدوار الفوارسنزهة خالدمدعمةجمعية الدواغرة للتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

حضري القريةعبدالحكيم شبيبمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قروياوالد سي بوحياميلودة نافعمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قرويالعوناتفاطمة الزهراء الحميريمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

حضري القريةسومية الفروجيمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قرويدوار الحسيناتشفيقة عاطفاحتضانمؤسسة زاكورة للتربيةسيدي بنور

قروياوالد افقيرةنادية صالحياحتضانمؤسسة زاكورة للتربيةسيدي بنور

قرويسيدي علي امحمدسعاد بهاء الديناحتضانمؤسسة زاكورة للتربيةسيدي بنور

قرويبوفتوسعائشة الثقافياحتضانمؤسسة زاكورة للتربيةسيدي بنور

قرويم الفضاضلة فرعية الهنوات.معبد الغني بن عبيسمدعمةالسالم إلنماء اإلجتماعي اليوسفية

قرويدوار الحدادة جماعة السبيعاتعبد العالي الرخيصمدعمةالسالم إلنماء اإلجتماعي اليوسفية

قرويمركزية زاوية حرمة هللا يونس موبير مدعمةالسالم إلنماء اإلجتماعي اليوسفية

قرويدوار زاوية سيدي احمد جماعة الكنتوريوسف عموريمدعمةجمعية آمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

قرويم م  حرمة هللا فرعية دوار قاسم الكنتورفراجي العوسيمدعمةجمعية آمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

قرويمسجد دوار الغوالم لحطيبة جماعة الكنتورنور الدين المنتاجمدعمةجمعية آمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

حضري مقر جمعية خير حي التقدم اليوسفيةوفاء الغزويمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

حضري دار الشباب االمل حي األمل اليوسفيةبديعة األزهاريمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

حضري دار الشباب الشماعية الشماعية وفاء العمرانيمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

قرويدوار الجديد أوالد إبراهيم سيدي شيكر      ابراهيم اللوحيمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

قرويم م هدي بن الضو فرعية اوالد مني الطياميم حسناء سعافمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

قرويدوار اجنادغة جمعة الطياميم عد الحليم الجاحيظيمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

قرويم لحسينات أوالد قايد الواد جماعة اغود.مرشيد وزكانمدعمةشبكة نور لمحو االمية والتربية غير النظاميةاليوسفية

حضري عبد هللا الشفشاونيحفيظة بومرتمدعمةمنظمة الكشاف المغربياليوسفية

حضري عمر بن العاصيوسف لمفقهمدعمةمنظمة الكشاف المغربياليوسفية

جهة دكالة عبدة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

عبدة- جهة دكالة 

قرويم م عمر بن الخطابلحسن البوفيمدعمةمنظمة الكشاف المغربياليوسفية

قرويدوار الحاج هديعبيد عبد الرحيمزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار بني عايدةعبد هللا بوشفيرةزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار بئر الشحمعباس درياسزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار الصدادمةاحمد عسوديزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار العكارشةرزوق لطيفةزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار اوالد حمني جميلة كعديزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار الدحامنةحنان الدويركزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويدوار الغوا لمهند النوريزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قروي بوشتة المريتمةدوارزهرة مستعينزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قروي البدادغةدوارميلودة قساميزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قرويلبيضاندوارارشيدة الرفاليزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

قروي السوامدوارمليكة الحموديزكورةمؤسسة زكورة للتربية اليوسفية

جهة دكالة عبدة



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضري مدرسة اوالد يوسفرحمة عبد االويمدعمةأمل لدعم األطفال في وضعية صعبة بني مالل

حضري خالد ابن الوليدفاطمة ثابتمدعمةأمل لدعم األطفال في وضعية صعبة بني مالل

حضري شارع عبد الكريم الخطابي 53كلثوم سيدي عليمدعمةجمعية صوت المعاق بني مالل

قرويسيدي عمر اوحليالحسين بوكيوظمدعمةجمعية صوت المعاق بني مالل

قروي2فرعية اغبالو اكركورسعيد امومدعمةجمعية صوت المعاق بني مالل

قروياملوتموديت ابريدلحسن خافظيمدعمةالفردوس للتنمية االجتماعية بني مالل

قرويجامع ايت خويا حسينحفيظة نجليمدعمةالفردوس للتنمية االجتماعية بني مالل

قرويفرعية اوالد يعقوب الغابةنورالدين قربابمدعمةالفردوس للتنمية االجتماعية بني مالل

قروي1اغبالو اكركور زايد وتلهموتمدعمةالفردوس للتنمية االجتماعية بني مالل

قرويمدرسة النهضةالشرقاوية زواكمدعمةجمعية إسراء للتربية والتنمية البشرية بني مالل

قروياغبالو اكركورلطيفة امزوارمدعمةجمعية إسراء للتربية والتنمية البشرية بني مالل

قرويفرعية تيط نباللحنان بارومدعمةجمعية لقاء بني مالل لتنمية المرأة القروية بني مالل

قرويدوار تفرد ينرابحة اوراشمدعمةجمعية نساء المناطق الجبلية بني مالل

حضري 5مركز التعاون الوطني محمدامينة افرمدعمةجمعية القاضي عياض للتكافل االجتماعي بني مالل

قرويانوفي تانوغةاعليبا محمدمدعمةجمعية بوماد للتنمية والتواصل بني مالل

قرويدوار اشماخ تيزي نيسليوخاوش الحسينمدعمةجمعية األنصار أوالد تدررين بني مالل

قرويدوار تبدوت تيزينيسليحدو بن يوسفمدعمةجمعية األنصار أوالد تدررين بني مالل

قرويدوار اكرور تحونة ايت وديرالمصطفى دنونمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار اوجطاطبوعزة مرسيلمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار ورن تيزي نيسليمحمد مهداويمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار ايميزار تيزي نيسليعزيز حوحمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار افرغاسمريم ابو  عابدينمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار تفردينحسن اقبليمدعمةابريد للتنمية و التازر بني مالل

قرويدوار تلوىهشام ابوركمدعمةمنظمة طالئع اطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار ايت اهرماشلحسن اعميمدعمةمنظمة طالئع اطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار تاوريرتحماد الزويتمدعمةمنظمة طالئع اطفال المغرب فم العنصر بني مالل

حضري مدرسة الحي الصناعيفاطمة الواديمدعمةمنظمة طالئع اطفال المغرب فم العنصر بني مالل

حضري روض اقرء زاوية الشيخمينة المعزازمدعمةالكرازة للتنمية القروية بني مالل

حضري جمعية اكليل الجبل عين الغازيرحمة لمخنترمدعمةالكرازة للتنمية القروية بني مالل

قرويتغروطمحمد نازهمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة.ج أزيالل

قرويايت عباس-تافوغالتعبد الرحمن  مصلحمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة.ج أزيالل

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

أزيالل- جهة تادلة 

جهة تادلة أزيالل



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

أزيالل- جهة تادلة 

قرويإسلكمحمد الحدانيمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة.ج أزيالل

قرويواولى-ايت يوكنيلحسن الناجيمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة.ج أزيالل

قرويتانكستمينة وتحميمدعمةإزالفن للتنمية والبيئة والتضامن.ج أزيالل

قرويتانكستمينة بوالغوتمدعمةإزالفن للتنمية والبيئة والتضامن.ج أزيالل

قرويايت باللعبد الرزاق لعرويةمدعمةالجمعية الجهوية اإلرتقاء للتعليم األولي و محو األمية و التربية غير النظامية أزيالل

قرويدوار تفيرت ج آيت بالليخلف اكوجانمدعمةمؤسسة زاكورة للتربية أزيالل

قرويزركانعبد الرحيم الصيادمدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

قرويايت باللالحسين المهللمدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

قرويايت تمجوت تاكلفتادريس خاطرمدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

قرويتنتامينأقيو مصطفىمدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

تمقيتسعيد يشومدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

قرويتيدوامحمد تسيدلتمدعمةالنور النسوية للعلم والعمل. ج أزيالل

قرويتيزي نتعزيتمحمد ريانمدعمةاصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة والسياحة الجبلية.ج أزيالل

قرويتيزي نتربعتعبد الصماد عبد هللامدعمةاصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة والسياحة الجبلية.ج أزيالل

قرويحجرة تغبوالمنصف البدويمدعمةاصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة والسياحة الجبلية.ج أزيالل

قرويافال نغيل واولىرزقي محمدمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية.ج أزيالل

قرويانو نمزيل واولىالصديق حمادمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية.ج أزيالل

قرويتيزي نتعزيتمحمد ريانمدعمةتمديغوت للتنمية والتواصل. ج أزيالل

قرويتمنصورينمحمد خويا احساينمدعمةتمديغوت للتنمية والتواصل. ج أزيالل

قرويتمنصورينمحمد خويا احساينمدعمةتمديغوت للتنمية والتواصل. ج أزيالل

قرويامضر جماعة زاوية احنصال, دمحمد البهجويمدعمةافخفاخ للتنمية أزيالل

قرويدوار وانشكي ايت عباسمحمد العرفاويمدعمةبويلغمان للتنمية والتواصل. ج أزيالل

قرويايت امحمد-اكندوي ايت بورفاضمليكة تملوكينمدعمةبويلغمان للتنمية والتواصل. ج أزيالل

قرويدوار أوالد ديزة جماعة حد بوموسىعزيم خديجةمدعمةجمعية أصدقاء أوالد محمود للتنمية و التعاونالفقيه بن صالح

قرويدوار أوالد سالمة جماعة حد بوموسىعزيم خديجةمدعمةجمعية أصدقاء أوالد محمود للتنمية و التعاونالفقيه بن صالح

قرويدوار أوالد بودهير جماعة حد بوموسىزويتي سهاممدعمةجمعية أصدقاء أوالد محمود للتنمية و التعاونالفقيه بن صالح

قرويدوار أوالد الغاز جماعة حد بوموسىمحمد شرفيمدعمةجمعية أصدقاء أوالد محمود للتنمية و التعاونالفقيه بن صالح

قرويدوار أوالد يحيى جماعة حد بوموسىغنام نور الدينمدعمةجمعية شمس بني عياط للتنمية اإلجتماعيةالفقيه بن صالح

قرويدوار أيت مريم جماعة حد بوموسىنبيهة بادوشمدعمةجمعية شمس بني عياط للتنمية اإلجتماعيةالفقيه بن صالح

حضري مدرسة الزرقطوني الفقيه بن صالحأحمد تخماتمدعمةمنى للتربية و حقوق الطفلالفقيه بن صالح

حضري مدرسة اإلنارة، سوق السبترشيد الزعيممدعمةجمعية لقاء بني ماللالفقيه بن صالح
جهة تادلة أزيالل



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

أزيالل- جهة تادلة 

حضري مدرسة اإلنارة، سوق السبتحديوي خالدمدعمةجمعية لقاء بني ماللالفقيه بن صالح

حضري مدرسة موسى ابن نصير، الفقيه بن صالحعبد الجليل بهداويمدعمةجمعية التربية و التكوينالفقيه بن صالح

حضري مدرسة العرفان، سوق السبتخديجة األزهريمدعمةجمعية التربية و التكوينالفقيه بن صالح

قرويجماعة الخلفيةالحسين ناذرمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

قرويجماعة اوالد زيانسمية محبمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

قرويجماعة أوالد عبد هللاقاتب عبد النبيمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

قرويجماعة الكريفاتنادية وجيبمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

حضري مركز حماية الطفولةهشام فجوىاتفاقية مركزيةبيت الحكمةالفقيه بن صالح

حضري مركز حماية الطفولةعزالدين حفوضاتفاقية مركزيةبيت الحكمةالفقيه بن صالح

حضري مركز حماية الطفولةمحجوبة الطاقياتفاقية مركزيةبيت الحكمةالفقيه بن صالح

جهة تادلة أزيالل
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حضري ع.م.سيدي مسعود ب.مرحمة شهيبيمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري طريق اكوراي مكناس6مركز حماية الطفولة شارع محمدسعاد فيسكيلمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري طريق اكوراي مكناس6مركز حماية الطفولة شارع محمدامحمد هاشممدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري التقدم البساتين.ممهتوف رشيدةمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري ع.م.الخنساء ب.ميسير الطويلمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري ابن الرومي الزيتون.ثامريم بنقاسممدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري ع.م.اإلمام الشافعي  عين الشبيك ب.مدطاق فتيحةمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري أبو القاسم الزياني البساتين.موفاء فطيميمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري والدة بنت المستكفي سيدي بابا.ممينة ممسيكمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري أبو القاسم الزياني البساتين.ممينة أوراغمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري  سيدي بوزكري5أنس بن مالك مرجان .مبوشرة سيبوسمدعمةمكناس:العصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع حمرية مكناس 

حضري ثانوية ابن الرومينبيلة بوعرفةمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري ثانوية ابن الروميسومية ديانامدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مركز التربية والتكوين سيدي بوزكرينادية الحامديمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مدرسة ادريس االولنجاة بورقبةمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مدرسة شكيب أرسالنسميرة  بن الهاشميمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مقر جمعية أفق بحي النصرخديجة مرعازيمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مدرسة معمل اإلسمنتكريمة العيساويمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

قرويمدرسة سيدي عبدهللا جماعة سيدي عبد هللاحفيظ اإلدريسي اليحياويمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

قرويازطوطن.م الزوالت ف/معبد الحي مولوديمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

قرويمدرسة سيدي سليميان مول الكيفان وحدة عين اكرةعبد النور مزورمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

قروياوالد يوسف. م النواجي ف/ميونس منانمدعمةافق للنهوض بأوضاع المرأة ويسالن مكناس مكناس 

حضري مدرسة معروف الروصافيخديجة بلمدانيمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري سيدي بابا- البحتري . مرشيدة فاضيليمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري التنمية.موسام الشنيولمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري األزهـــــــر.. اع.ثنادية الدمليجمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري جمعية بيتيفاطمة الحيرشمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري جمال الدين األفغاني. معائشة بن ثابتمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري ابن جابر المكناسي.مصفاء معزوزيمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري معروف الروصافي.معبد الرزاق عريبمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري لسان الدين بن الخطيب.منجية الشاهديمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

حضري جمال الدين األفغاني. ممروى قاسمي العلويمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس مكناس 

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تافياللت- جهة مكناس 

جهة مكناس تافياللت
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قرويزرهون.خيبر .مدرسة أحـــــد خديجة الوكيليمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري اإلمام الشافعي.ممليكة لزعارمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

قرويالمناصرة اسماعلة ع كرمةنعيمة بكيزمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري جمعية بيتي سيدي سعيدمحمد بزارمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

قرويم المخاطير اوالد ميمون/ميونس مزور مدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري مدرسة التنمية جماعة ويسالن وفاء فارس العكيوي مدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

قرويعبد هللا بن حدافةفاطمة الزهراء العلويمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري إدريس األول. مزهرة الهيدانيمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري جمال الدين األفغاني. مفاطمة الديعيمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري مدرسة االندلس روامزينكريمة بن داميةمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس مكناس 

حضري مركز حماية الطفولةصفاء الروكياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مكناس 

حضري مركز حماية الطفولةجوهر أيوبياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة مكناس 

حضري النهضة. منعيمة العمراويمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

حضري 2 زنقة 7الجمعية الثقافية حي بئر انزران رقم سعيدة اسحاقيمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

حضري مقر جمعية بوابة االطلس المتوسطفاطمة اعويشمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

قرويالنور ايت بورزوين. مفاتحة المصلوحيمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

قرويبودربالة. م نجيمة تعرابتمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

قرويبئر زفان. م سيدي عيسى ف.مفاطمة تابتيمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

قرويدوار ايت احماد بودربالةالخالفة نجيبمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

قروي2 زنقة 7الجمعية الثقافية حي بئر انزران رقم مليكة المصلوحيمدعمةجمعية حماية األسرة   المغربية الحاجب

حضري  شارع عالل بن عبد هللا 24مقر بشرى الناصريمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

حضري المركب االجتماعي  للقوات المسلحة الملكيةسعاد عصفورمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

حضري المسيرة. مالهام  موساويمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

حضري الياسمين. مفاطمة العزوزيمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

قرويالقصير.  معبد الهادي باليماني مدعمةالعصبة المغربية الحاجب

قرويم سيدي عيسى بئر الزفان/منعيمة برايدةمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

قرويم المخزن المتنقل/مازراد حوريةمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

قرويم المخزن المتنقل/مالهام الشويخمدعمةالعصبة المغربية الحاجب

حضري النرجس. مليلة الغرباويمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

حضري النرجس. مفوزية الحميويمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

حضري علي بن ابي طالب. ملبنى نحدومدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

حضري 146 رقم 1حي القدس حجاج فراحمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

جهة مكناس تافياللت
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حضري اع ابن رشدحفيظة الطالبيمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

قرويتعاونية سيدي مباركنحدو سلمىمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

قرويمقر الجمعيةنجية امبيركمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

قرويمقر الجمعيةسعيد حيدة مدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

قرويم موليلي فرعية تازيبوت/ممحمد بورزاحمدعمةجمعية التوحيد لتنمية و اإلدماج والثقافة الحاجب

حضري عالل بن عبد هللا.معبد الرحمان الكواريمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

حضري عالل بن عبد هللا.ممحمد مرابطمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

حضري جمعية الشروق للتنمية الفالحيةايت حوكا يوسفمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

حضري مركز التعاون الوطني حي الشيبةحسنة بنحمي سعدانمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

قرويمدرسة سيدي مبارك تاوجطاتمحمد العطالتيمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

قرويمقر جمعية التوحيد القصيرزينب بلكوري حسنيمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

قرويتعاونية العباسيةميلودة قزيمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

قرويفرعية مسرعب تامشاشاطبنيوسف أعدلةمدعمةجمعية النماء للقرائية و التربية والتكوين الحاجب

حضري زنقة موسكو أحداف آزرو 44فوزية برى مدعمة و احتضانشباب بال حدود إفران

حضري مدرسة عبد الكريم الخطابيمريم السعيدي العلوي الحسنيمدعمة و احتضانشباب بال حدود إفران

قرويتاشنكورت تمحضيت المركزأقشتول عزيزمدعمة و احتضانشباب بال حدود إفران

حضري زنقة موسكو أحداف آزرو 44فوزية كراممدعمة و احتضانشباب بال حدود إفران

قرويفضاء الجمعيات تمحضيت المركزيامنة وحودمدعمة و احتضانشباب بال حدود إفران

حضري مدرسة الحسن االولرشدي فريدةمدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

حضري دار المواطنقاسة مليكةمدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

حضري مدرسة المسيرة الخضراءالحسني عادلمدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

قروي روض تيمحضيت تمتليني خديجةمدعمةجمعية التجديد  للتربية والتنمية جماعة تيمحضيت إفران

قروي  مدرسة خالد بن الوليد تيمحضيت دحمان عزيزةمدعمةجمعية التجديد  للتربية والتنمية جماعة تيمحضيت إفران

قرويمسجدم أحمد غازيمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

قرويمقر الجمعيةم احفيظ علوي محمديمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

قرويمقر الجمعيةحفيظة أزورارمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

حضري ثانوية محمد الخامس أزروراضية أيت سعيدمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

قرويمسجد ايت عمارمحمد لعريبيمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

قرويمقر الجمعيةعبد هللا وحمادةمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

قرويمنزل بأيت يحيى و عالم اسماعيل المحمدي علويمدعمةالبساط األخضر االجتماعية إفران

حضري مقر ج اليوسفية ازروحميد محليويمدعمةالعصبة المغربية ازرو إفران

حضري م المسيرة الخضراءسميرة قاديريمدعمةالعصبة المغربية ازرو إفران

جهة مكناس تافياللت
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حضري مقر ج اليوسفية ازرونادية االدريسيمدعمةالعصبة المغربية ازرو إفران

قروي مقر الجمعية سوق األحدرشيد و الزينمدعمةأخام أمقران إفران

قروي مقر الجمعية سوق األحدصفاء السعوديمدعمةأخام أمقران إفران

قرويم ضاية افرح.محميد أبلغوشمدعمةأصدقاء وادي إفران إفران

حضري مدرسة النصر افرانعبد السالم الحرناويمدعمةأصدقاء وادي إفران إفران

حضري ازروهاللي حسناءمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري ازروزهور النغراسيمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري ازروحاجي محمدمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري  شارع موالي عبد هللا طريق خنيفرة أزروالنغراسي زهورFMEACتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري مقر التعاون الوطني عين اللوحأرزاز سلوىFMEACتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري  مدرسة بن صميمالدغوغي فاطمةFMEACتنمية األطلس المتوسط إفران

حضري مقرجمعية الواحة بوذنيباللة مريم يوسوفيمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية

حضري دار الشباب بوذنيبسعاد فاتحمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية

قرويقصرالسهلي  بودنيبزبيدة عزوزيمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية

قرويم لكراير الجرف/مدرسة البوية محورية بعزاويمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قروياعدادية اكليصبري ام كلثوممدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويمدرسة محمد بن عبد هللا الجرفسعيدي حميدمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

حضري سيدي محمد بن عبد هللا الجرف, مرشيدة كرومي مدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

حضري م سيدي مجبر لعشورية /منزهة بعزاويمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويمقر جمعية سيدي مجبر فزنةزكرياء ابراهميمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويمدرسة عالل بن عبد هللا أرفودعبد الهادي بوجمعاويمدعمةجمعية النور للتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ارفود الرشيدية

قروي مقر جمعية قصر اللحاين أرفودعزيزة العلويمدعمةجمعية النور للتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ارفود الرشيدية

قرويمقرجمعية اوالد الزهرة  ارفودعبد الفتاح مجانيمدعمةجمعية النور للتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ارفود الرشيدية

قرويمقر جمعية قصبة بن علي الرفودفاطمة بيكةمدعمةجمعية النور للتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ارفود الرشيدية

قرويمدرسة قصير السيفة أرفودبندومة منانةمدعمةجمعية النور للتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ارفود الرشيدية

قرويمركز التربية والتكوين الداوعري كلميمةسعيد تورىمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

حضري جمعية السالم  تكاترتلمجرشي حسناءمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويمركز التربية والتكوين الداوعري كلميمةأمامي المصطفىمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

حضري فرعية مدرسة معركة انوال كلميمةعرجاوي عزيزمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويمدرسة مكمان  كلميمةأيوبي رشيدمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

حضري دار المواطن كلميمةغريب حكيمةمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويتمحراش أيت يحيى كلميمةالغازي محمدمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

جهة مكناس تافياللت
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قرويمدرسة اإلمام مالك  خطارة الشريف كلميمةزدوق  فتيحةمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويم م خالدبن الوليد تلوين كلميمةالتمن فاطمةمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويمركز التربية والتكوين واقة كلميمة علي بوفارسمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

حضري مدرسة  محمد القري  ا كلميمةنادية شريمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

حضري روض النخيل الحي الجديد بودنيبكلثوم النويتي مدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

قرويمدرسة قصر السهلي بوذنيبلطيفة البوحفصيمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

قرويمقر جمعية الطاوس بودنيبحطوشي فاطمةمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

حضري روض النخيل الحي  المحمدي بودنيبرشيدة المحمدي مدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

قرويم تكرومت الريصاني /محنان بن سليمانمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم  كيغالن /مزهرة ودرومدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قروي-اوالد اجميع-م السفالت الجنوبية /ممحمد الودغيريمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم الزاوية /مفاطمة الزهراء بنحميمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم السفالت الجنوبية  ابادو/ممريم مهدويمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم سيدي احمد الحبيب الماطي/مالحاج واد واديمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويمدرسة اسرير تنجدادالصدقي وفاءمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويالمركب االجتماعي للتنمية البشرية تنجدادالوزاني سعيدةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويجمعية فركلة لتنمية العمل النسوي تنجدادحسناوي نعيمةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قروياعدادية الوحدة تنجدادادى حمي راضيةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة عبد الرحمان الداخلبامو فتيحةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة تغفرت تنجدادحمراني ياسينمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة كدية دراوة  أرفودمحمد الخنكمدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمدرسة الرمال الذهبية مرزوكةصوفيا شعومدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمدرسة كيواز السفاالتعلي اعبوتمدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمدرسة كروشنغازي اسماعيليمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة،  خنيفرة

حضري مقر الجمعية لحسن كافيمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة،  خنيفرة

حضري دوار الغزواني، مريرتعبد اإلله اهشيمي. ممدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة،  خنيفرة

حضري عمر بن الخطاب. مفاطمة الختيلمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة،  خنيفرة

حضري موحى وحمو. مخديجة بوحميسمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة،  خنيفرة

قرويمقر الجمعيةمينة إيكومدعمةدعم قدرات المواطن  خنيفرة

قرويمقر الجمعيةخدوج مرسيلمدعمةدعم قدرات المواطن  خنيفرة

حضري آيت حجو، مريرت. ممحمد أغشويمدعمةدعم قدرات المواطن  خنيفرة

حضري  حمرية، خنيفرة35واد سرو رقم .زلبنى وطلحةمدعمةدعم قدرات المواطن  خنيفرة

جهة مكناس تافياللت
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حضري حي بام ـ خنيفرةعلي غزالمدعمةدعم قدرات المواطن  خنيفرة

حضري مركز تكوين وتأهيل المرأة ميدلتبزا زهرةمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري جمعية قصر عثمان أوموسى للتنمية ميدلتميلودة ايت علي وعالمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري ثانوية موالي يوسف اإلعدادية ميدلتفاطمة وحساينمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري مدرسة تاشويت  ميدلتبشرى شكيريمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري جمعية براعم الخير ايتزرفاطمة الزهراء الحمزايمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري ثانوية موالي يوسف اإلعداديةمصطفى بن عاللمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويايت واحي أوحقي أغبالو. م.مرشيدة العقاويمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز تاقات ميدلتمراد بن عزومدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويم م ايت اوغاش فاطمة الزهراء شكيريمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز ميبالدنحنان حمدانيمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز برم أمرصيدفاطمة انصيريمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويتغزوت ميبالدنامبارك بوزهرمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز دعم قدرات الشباب زايدةإبراهيم ايت فركانمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قروي 2مركز دعم قدرات الشباب زايدةم عبد هللا أوالد الشريفمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز بويزكار تونفيتلال العزيزة الودغيريمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز ايت أوشن تونفيتنفيسة العسالمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضري  زنقة احمد بن العربي البناي تاحميدانت الريشسعيد العمراويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية الريشميدلت

قرويم ايت خوجمان فرعية بوينكارف/مريم بوبكرمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية الريشميدلت

قرويم االمام الغزالي اوتربات/مرابحة بوبكرمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية الريشميدلت

قرويم ايت خوجمان المركزية/مفاطمة طويلمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية و محاربة األمية الريشميدلت

قرويمدرسة وادي الذهبسعيدة باسينمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويمدرسة تواللنجاة لمرنيمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويمدرسة اسكنىعلي أجديضمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويروض المجد بوميةرابحة فضيليمدعمةقلب األطلس بوميةميدلت

قرويمدرسة ايتزاراطاط مريممدعمةالتنمية و اإلتحاد مع المعاقميدلت

جهة مكناس تافياللت
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حضري مؤسسة الحاج القدميريعزيزة سقلياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحة فاس

حضري مؤسسة الحاج القدميريعبداإلاله بريولاتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحة فاس

حضري مركز المراة االستقاللية بنسودة فاس نجية الكدار مدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضري مدرسة الفقيه مكوار حي المصلى فاس فتيحة يرتاويمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضري  عوينات الحجاج 2مدرسة عوينة الحجاج خديجة حيدر مدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضري مدرسة الفقيه محمد غازي  بن دباب فاسفاطمة العاشوريمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضري مركز أهلي طريق ايموزار فاس رجاء سحنيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فاس

حضري مركز الزيات  البطحاء فاس اسماء الدقون مدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فاس

حضري جمعية أوربة زواغة فاس  حنان رزوقي مدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فاس

حضري مدرسة عمر بن الخطاب النرجس فاس رحمة مصوابمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فاس

حضري مركز عبد العزيز بن ادريس فاس  خولة اسماعيلي علوي مدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فاس

حضري مدرسة المعتمد بن عباد حي المسيرة أسماء العاجيمدعمةجمعية زالغ للعمل البيئي والثقافي فاس

حضري مدرسة عبد الكريم الخطابي سهب الوردمجيد لعبيدمدعمةجمعية زالغ للعمل البيئي والثقافي فاس

حضري مركز فاطمة العزيزية  سهب الورد  مينة البنانمدعمةجمعية زالغ للعمل البيئي والثقافي فاس

حضري م الفقيه الطاهري المرينين فاس البشاري الدريسية مدعمةجمعية زالغ للعمل البيئي والثقافي فاس

حضري و فاس  ,إع عبد المالك السعدي جفاطمة الدحمانيمدعمةجمعية زالغ للعمل البيئي والثقافي فاس

حضري مؤسسة الحاج امحمد القدميري بنسودةماجدة عائديمدعمةمؤسسة  الحاج امحمد القدميري فاس

حضري مؤسسة  القدميري عوينات الحجاج محمد سفير مدعمةمؤسسة  الحاج امحمد القدميري فاس

حضري مؤسسة  القدميري عوينات الحجاج أمال األزهرمدعمةمؤسسة  الحاج امحمد القدميري فاس

حضري مركز التربية والتكوين باب الخوخةعزيزة بوطيبمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية  فاس

حضري مركز التربية والتكوين عوينة الحجاجمحمد العسريمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية  فاس

حضري مدرسة الفقيه محمد غازي  بن دباب فاسالمسيرة اوعسو مدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية  فاس

حضري مركز اوالدي حي مبروكة فاس  سعاد هداجي مدعمةجمعية الجزيرة الخضراء فاس

حضري مركز اوالدي حي مبروكة فاس  نادية بوروايحمدعمةجمعية الجزيرة الخضراء فاس

حضري مدرسة المرابطين االولى ليراك فاسفاطمة سحنيمدعمةجمعية الشعلة للتربية والثقافة  فاس

حضري مدرسة بنكيران  فاس المدينة فاس كريمة حيدرمدعمةجمعية الشعلة للتربية والثقافة  فاس

حضري المركز متعدد االختصاصات  زواغة رجاء الحاجي مدعمةالمركز الجهوي للتنمية ومحاربة االمية  فاس

حضري مركز سيدي بوبكر العربي فاس الجديد مريم رفوعمدعمةملتقى الشباب للتنمبة  فاس

حضري  يناير عين النقبي فاس11مدرسة حياة دنيمدعمةجمعية النهضة للتنمية االجتماعية  فاس

حضري مدرسة الفقيه الطاهري بن دباب فاس منية الخوالني االدريسيمدعمة جمعية بالدي للتنمية المستدامة  فاس

حضري مركز عبد العزيز بن ادريس لحماية الطفولة  عبدالعالي  الدهمانياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة فاس

حضري مركز عبد العزيز بن ادريس لحماية الطفولة  ليلى خرازياتفاقية مركزيةجمعية بيت الحكمة فاس

قرويم الزيلك المركزية جماعة عين الشقف.موفاء لواتيمدعمةجمعية الحجرة الشريفة للتنمية القروية موالي يعقوب

قرويم الزيلك فرعية عين البيضةجماعة عين الشقف.محفيظة بهنانيمدعمةجمعية الحجرة الشريفة للتنمية القروية موالي يعقوب

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

بولمان- جهة فاس 

جهة فاس بولمان



الوسطعنوان المركزالمدرس/المنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

بولمان- جهة فاس 

قرويالمركز المتعدد اتخصصات دوار أوالد المعطي سبت األودايةبديعة كروممدعمةجمعية التنمية االجتماعية والثقافية األوداية موالي يعقوب

قرويمقر تعاونية الرحمانية  جماعة سبع رواضيفاطمة الزهراء الطراري اإلدريسي االحسنيمدعمةجمعية التنمية االجتماعية والثقافية األوداية موالي يعقوب

قرويمقر خاص بدوار أوالد موسي جماعة عين الشقفزكية الخطابيمدعمةجمعية الشباب للتنشيط واإلنماء موالي يعقوب

قرويدار القرآن الخرابشة جماعة عين الشقفسناء راشيقمدعمةجمعية الشباب للتنشيط واإلنماء موالي يعقوب

قرويمركز التربية والتكوين بنصارجماعة سبع رواضيفاطمة المعروفيمدعمةجمعية الفتح للتنمية البشرية موالي يعقوب

قرويمركز التربية والتكوينسبع رواضي جماعة سيدي داودبشرى براحمدعمةجمعية األخوين للتنمية االجتماعية موالي يعقوب

حضري مدرسة الوحدةرشيدة جيجيمدعمةفضاء األسرة للتربية والتكوين والتضامن صفرو

حضري دار الشباب ابن سيناحكيمة التوالليمدعمةالثقة للتنمية النسائية صفرو

حضري مدرسة الحنصاليحسن المرهونمدعمةنادي المرأة فاطمة الفهرية صفرو

--مدعمةالتضامن للتنمية والشراكة صفرو

حضري روض الصفاء المنزلكريمة اليوبيمدعمةالينبوع الصافي لتنمية المرأة صفرو

حضري الثانوية التأهيلية أبو سالم العياشيفاطمة السحموديمدعمةالينبوع الصافي لتنمية المرأة صفرو

قرويايت عمر ايت لحسنمحمد القشتولمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويزبزكارمحمد بولعالممدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويدوار امطل تمرساطمصطفى لمبركيمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويبويضوضان طاكنتشةحسن الخليفيمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قروينيف درك دوار تويمياتاحمد بويحاللمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويدوار لعريشةمريم  اعزوزومدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويعكلة الجرفمحمد زيانيمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويمسالغعلي بوعجاجيمدعمةالخير للتنمية و األعمال االجتماعية بولمان ميسور

جهة فاس بولمان



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

حضري ج بني بوعياش/مسجد بوسالرمةفريدة أمروسمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضري إمزورن/المركب الثقافي والرياضيخالصة إبراهيممدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

قرويج بني بوفراح/مسجد إهاروننلبنى أرقراقمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضري إمزورن/مسجد األحباسلبنى األطرشمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

قرويج آيت يوسف وعلي/م السواني,م,ب/فرعية الشطاري نوال الوليديمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

قرويج النكور/د تازوراخت/مسجد خاض الشيخلطيفة بوتغماسمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضري الحسيمة/مقر شبكة األمل لإلغاثة والتنمية المستدامةعبد الكريم اإلدريسيمدعمةالنهضة للتنمية واألعمال الخيرية الحسيمة

قرويج لوطا/ إعكين/ م/فرعية آيت إسنارعادل أوبابريمدعمةالنهضة للتنمية واألعمال الخيرية الحسيمة

قرويج بني بوشيبت/ملحق مسجد بني عياشمحمد الزرقتيمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويكلت ج بني جميل مكصولين/مركز التربية والتكوينفاطمة أمغارمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويملحق مسجد المخزن ج عبد الغاية السواحلسناء حيونمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم كتامة ج كتامة,م/فرعية كريحةمليكة الغزيزلمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم تبرانت ج بني بوشيبت,م/فرعية إغجدارنسعيدة عبودةمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم بني حسان ج عبد الغاية السواحل,م/فرعية مزيازفاطمة الزهراء البروديمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم كتامة ج كتامة,م/تاملوكيت/فخديجة الموساويمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم موية ج كتامة,م/أوحشيات,فلبنى البقاليمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويتبرانت ج بني بوشيبت, م,م/إبزازن,فمارية المتنبيمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويمركز التربية والتكوين بني عيسى ج عبد الغاية السواحلليلى بلمقدممدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويملحق مسجد بومادي ج كتامةإكرام أحماموشيمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويملحق مسجد أسمرطاس العليابشرى إكراميا ج تمساوتمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويملحق مسجد الخندق ج بني عياشكريمة الجزيريمدعمةالنور للتنمية والتضامن بإكاون الحسيمة

قرويم تزاغين ج آيت قمرة,آيت داود م, فعيسى أشهبارمدعمةالمستقبل لتأهيل األسرة الحسيمة

حضري اإلعدادية الجديدة ج الحسيمةعلي العمرانيمدعمةالمستقبل لتأهيل األسرة الحسيمة

حضري الحسيمة/ المركب االجتماعي النسويكريمة الخطابيمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

قرويجمعيو ااألمل سنادةج بني بوفراحفدوى بونابمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

حضري المركب الثقافي بإمزورنمليكة المرابطيمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

حضري ج بني بوعياش/ مدرسة بن خلدونحسيبة حيدوشمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

حضري إع انصر بإمزورن/ثعبد المنعم أمصطايبومدعمةالنجاح للتنمية االجتماعية الحسيمة

قرويج بني عبد هللا/ م األبواب,مفرح الغلبونيمدعمةالنجاح للتنمية االجتماعية الحسيمة

قرويج إمرابطن/مسجد إعزوزنسولية األعرجمدعمةالنجاح للتنمية االجتماعية الحسيمة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تاونات- الحسيمة - جهة تازة 

جهة تازة الحسيمة تاونات



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تاونات- الحسيمة - جهة تازة 

قرويم إزمورن ج إزمورن,ممريم بنزيانمدعمةتويا للعمل النسائي الحسيمة

قرويم طوريس ج بني بوفراح,م/ فرعية خميس بني بوفراحفاتيحة الشيخ عليمدعمةتويا للعمل النسائي الحسيمة

حضري الحسيمة/دار األطفال نجيب أعاللمدعمةتويا للعمل النسائي الحسيمة

حضري إمزورن/المركب الثقافي نجاح لكالكمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

قرويم إمرابطن ج إمرابطن,مكريمة الحنكوريمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

قرويم آيت القاضي ج إمرابطن,مسليم المنصوريمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

حضري الحسيمة/ مركز نساء البحارةفتيحة الحدوشيمدعمةالبحارة الصيادين الحسيمة

قرويمنزل المرنيسي محمد دوار اوالد سعيد بني بربر بوهودةفاطمة العسريAECIDالمبادرة للبيئة والتنمية تاونات

قرويم ازواوة السفلى فناسة/اوالد وعالن م.فاحليلي محمدمدعمةالمبادرة للبيئة والتنمية تاونات

قروي محل ملحق لمسجد دوار الشكاير  القلعة بوهودةعزيز االخضرمدعمةالمبادرة للبيئة والتنمية تاونات

قرويم ابن الهيثم فناسة باب الحيط /فرعية دمنة بوزيد مالحساين ابوزيدمدعمةالمبادرة للبيئة والتنمية تاونات

قرويسيدي المخفي. دوار العزيب  جلطيفة بوعبدليمدعمةالم ألف تاونات

قرويدار الدواردوار تيواللت سيدي يحيى بني زروالحسن مزيانمدعمةالم ألف تاونات

قروي تيسة1ادريس . مجواد المحموديمدعمةالم ألف تاونات

قرويم سيدي المخفي /ممرية الشمالمدعمةالم ألف تاونات

حضري منزل عبدالسالم الوالي دوار بني عكي بني سنوسعبد الكامل اللبينةمدعمةالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

قرويم              تبودة/فرعية بوعاللة ممحمد الرايسيمدعمةالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

حضري محل سميرة العايدي الخربة القريةسميرة العايديAECIDالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

قرويم هوارة ج سيدي العابد/اوالد اعمارة م. فعياد الخطابيمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم كالبة ج امكانسة/مالحسنية الصايغمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويمنزل بدوار اوالد اجبارة ج الغوازيزهور جبرانمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم الحركاويين الولجة/فرعية موادين مادريس المخلوفيAECIDاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم الحركاويين الولجة/معبدالوهاب احتيتAECIDاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويقضاء بدوار اوالد بلغالي المكانسةحميد الزغديديمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويم هوارة  سيدي العابد/مسعيد الحجوجيمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل بدوار العويمرات بوشابلصالح الدين الربوليمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويم الرصمة ج الغوازي/الزيازنة م. فبوزيد جليلةمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل منو عبدالقادر دوار اوالد احمد بن عمر بني سنوسمصطفى منومدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل بوشتى بن قدور الموادين ج الولجةعبداللطيف المخلوفيمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمركز األمل للتربية والتكوين بلدية القريةخديجة مغنيمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية تاونات

جهة تازة الحسيمة تاونات



الوسطعنوان المركزالمنشطاالحتضان/مدعمةالجمعيةالنيابة

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تاونات- الحسيمة - جهة تازة 

قرويمركز األمل للتربية والتكوين بلدية القريةسناء اكريشمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية تاونات

قرويم اوالد احمد ج بني سنوس/عين العلك م. فثورية امجيدومدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية تاونات

قرويم الشقوبيين جماعة بني سنوس/معبد الضيوف الجمليمدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

قرويدينا بن حميدومدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

حضري م سيدي امحمد المغراوي القرية/مالشرعي فاطمةمدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

قروي مقر جمعية الخنساء119 رقم 6 مج 3القدس فاطمة مزوزمدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويم  تنكررامت /احميدث م.  ف ادريس بوغاللمدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويم  تنكررامت /ركو م. فعزيزة انطاديمدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويم  تنكررامت المركز/محسن بوغاللمدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويمركز التربية والتكوين أجديررشيدة زيانيمدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويم احموتن ج اكزنلية /فرعية أوالد تاونزة ممشاش مكلثوممدعمةجمعية آفاق للتربية والتنمية  تازة

قرويمحل بدوار أوالد بوسعدن ج البرارحةقشمار المهديمدعمةجمعية التواصل من أجل التنمية تازة

قرويمسجد القريين بدوار العطاطرة ج البرارحة محمد اعميمرمدعمةجمعية التواصل من أجل التنمية تازة

قرويمحل بدوار القبة ج البرارحةصالح الدين كوشمدعمةجمعية التواصل من أجل التنمية تازة

قرويم مالل اكزناية/فرعية توريرين ممحمد بومجانمدعمةتيفاوين للتربية والتنمية المستدامة وتأهيل المرأة القروية تازة

قرويمسجد  أغننو بوحدود العليا اكزنايةيوسف طريطاحمدعمةتيفاوين للتربية والتنمية المستدامة وتأهيل المرأة القروية تازة

قرويمركز بني حماد  للتربية  غير النظامية ج كاف الغارالتراب محمدمدعمةتفعيل المبادرات تازة

قرويم باب مرزوقة/فرعية دار يزيد مرقية بوشاربمدعمةتفعيل المبادرات تازة

قرويفرعية باب ستوت جماعة كل دمانمحمد بن تاتومدعمةتفعيل المبادرات تازة

قرويم  الشهداء جماعة أجدير /ف إخوانن ممينة الوعزيزيمدعمةتفعيل المبادرات تازة

حضري مدرسة المسبحفاطمة الزهراء كراممدعمةتفعيل المبادرات تازة

حضري  تازة2مركز تكوين وتأهيل المرأة بحي المسيرة مليكة بخشوشمدعمةتفعيل المبادرات تازة

قرويم سيدي عبد هللا ج غياتة الغربية/مأمينة لعرجمدعمةالنهضة لألشخاص المعاقين بوحلو تازة

حضري موالي عبد هللا الشريف ب تاهلة. مالمحجوب الخنشوليمدعمةالنهضة لألشخاص المعاقين بوحلو تازة

قرويامسيد بمسجد وادي  لحمر  ج الزراردة عزيز العزوزيمدعمةالنهضة لألشخاص المعاقين بوحلو تازة

قرويم تبربارين جماعة ايت سغروشن/مادريس زنادمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

قرويم اهل مولة ج تايناست/أوالد اعيش م. فعلي الكبيرمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

حضري مدرسة عمر بن عبد العزيز ب تازةخليدة المنصوريمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

حضري وادي أمليل.عبد هللا بن عباس دار القرآن  ب .معزوز الطويهريمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

قرويم امريلو يني فراسن/مأسماء جمالمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

جهة تازة الحسيمة تاونات
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*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تاونات- الحسيمة - جهة تازة 

قرويم الخروبة ج اترايبة/مركزية معصام الطويلمدعمةمنظمة كشاف األطلس  تازة

قرويدوار بني كرامةفتيحة اليزميزكورةمؤسسة زكورة تازة

قرويدوار العرابة.لطيفة بن يحيىزكورةمؤسسة زكورة تازة

قرويدوار العنصرفاطمة الربلىزكورةمؤسسة زكورة تازة

قرويدوار أوالد عزيزفوزية الكحلزكورةمؤسسة زكورة تازة

قرويدوار الشيهب مزكيتامالحمريسهام مدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

قروياوالد خلوف صاكارحو قسومدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

قرويدوار ولد جمان جرسيفعائشة  الدحمانيمدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

قرويمدرسة تاسطفاشت صاكانصيرة  الجاحظمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قروياكوهاتن صاكامحمد السليفانيمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويمدرسة بني مقبل جرسيفمحمد الهاشميمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويبوحسان, م,ممحمد ازروالمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويدوار اشرامطة لمريجةالميلود  الحنفيمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويتامجيلت بركينقدور شعبانمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويدوار السور راس لقصربوجمعة بوغرارةمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويدوار الصباببلقاسم امحرارمدعمةازغار للتربيةجرسيف

قرويمدرسة لفريطيسةزهور حيدةمدعمةالحريةجرسيف

حضري دوار بو راشد الصبابعبد السالم شقراويمدعمةاجمو للتنمية جرسيف

حضري مدرسة القدسنزيهة  زروقيمدعمةمارواسباجرسيف

حضري دار المواطن جرسيفلبنى خييمدعمةمارواسباجرسيف

قرويدوار بني مقبلفتيحة بوهرومدعمةمارواسباجرسيف

حضري مدرسة حمرية جرسيفامنة انواليمدعمةمارواسباجرسيف

قرويمسجد مسكرات راس لقصرلحسن اطرطورمدعمةتيدرين للمراة القرويةجرسيف

قرويدوار سيدي عيسىعزيز  عبد العزيزمدعمةتيدرين للمراة القرويةجرسيف

قرويمدرسة تاماستايوب بالقاسممدعمةتيدرين للمراة القرويةجرسيف

قرويدوار ازعومات صاكافدوى  لشعلمدعمةالنهضة جرسيف

قرويمدرسة اكوهاتن صاكانزهة  انكاديمدعمةالنهضة جرسيف

قرويدوار ازعومات صاكامريم  لعماريمدعمةالنهضة جرسيف

حضري المركز االجتماعي للقرب جرسيفحفيظة الزكديمدعمةالنهضة جرسيف

حضري المركز االجتماعي للقرب جرسيففاطنة لعراقمدعمةالنهضة جرسيف

جهة تازة الحسيمة تاونات
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*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تاونات- الحسيمة - جهة تازة 

حضري دوار الغياطة  جرسيففاطنة بوعربونمدعمةالنهضة جرسيف

قرويدوار افريدن  كركار لحميني لمريجةالعيد الهاشميمدعمةالنهضة جرسيف

قرويمركز تامجيلتمحمد الخنشوفمدعمةالنهضة جرسيف

قرويبني عبد اللة تامجيلت بركينرشيد اقلايرمدعمةالنهضة جرسيف

قرويبني عبد اللة تامجيلت بركينبوجمعة جمالمدعمةتنصمنتجرسيف

جهة تازة الحسيمة تاونات
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حضري مكتبة المطالة بني مكادةخاليدة الحمدوشيمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري دار الشباب بني مكادة+ مقر جمعية برشلونة فاطمة الزهرة الطويل مدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري مكتبة المطالة بني مكادةفطيمة البنوضي مدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري م محمد المكيحجيبة الفالحمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري م الجديدةسميرة خريشمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري م اإلمام البصيريفاطمة المودنمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري مقر جمعية اليوسفية للمعطوبينجواد غدانمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري مقر جمعية اليوسفية للمعطوبينمحمد غدانمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع بني مكادةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز المرس اللة فاطمة الزهراءسعيد اإلسماعيليمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز المرس اللة فاطمة الزهراءفاطمة الزهرة غيالنمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز الخيرأسية المزيويمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز الخيرخديجة باعزيمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري جمعية الهالل مغوغةفاطمة الطارفةمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز السالممنير الكروديمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز النورصهيب التمسمانيمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري   الجيراري طنجة2شارع موالي يعقوب األمل  5 السعدية جبرانمدعمةمبادرات مواطنة، تربية، بيئة، وتنمية بطنجةأصيلة-  طنجة 

حضري   الجيراري طنجة2شارع موالي يعقوب األمل  5 محسن األشهبمدعمةمبادرات مواطنة، تربية، بيئة، وتنمية بطنجةأصيلة-  طنجة 

حضري غرسة فريسوة دوار عين دالية الصغيرة قيادة العوامة طنجةفتيحة بوستةمدعمةالدالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفلأصيلة-  طنجة 

حضري غرسة فريسوة دوار عين دالية الصغيرة قيادة العوامة طنجةحفصة بوستةمدعمةالدالية للتنمية والثقافة والنهوض بأوضاع المرأة والطفلأصيلة-  طنجة 

حضري  طنجة3 رقم1زنقة بيرو، ط2شارع فاس، فتيحة العيريمدعمةاالتحاد النسائي المغربي فرع طنجةأصيلة-  طنجة 

حضري المركب االجتماعي الصداقة طنجةحنان مراحةمدعمةروابط الصداقةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز دعم مبادرات الشبابوردة الشاعرمدعمةتضامن لمساعدة األطفال في وضعية صعبةأصيلة-  طنجة 

حضري مركز دعم مبادرات الشبابنصيرة اسريسرمدعمةتضامن لمساعدة األطفال في وضعية صعبةأصيلة-  طنجة 

حضري مقر الجمعية بحي مسنانةفاطمة غليميمدعمةيد في يد لإلدماج االجتماعيأصيلة-  طنجة 

حضري مقر الجمعية حي بنب توزينسليمان الراقيمدعمةاألمل للتنمية والتضامنأصيلة-  طنجة 

حضري مقر الجمعية حي بنب توزينعائشة الدكاليمدعمةاألمل للتنمية والتضامنأصيلة-  طنجة 

حضري مقر الجمعية بحي مسنانةكوزة بثينةمدعمةاألمل للتنمية البشريةأصيلة-  طنجة 

حضري مقر الجمعيةسناء العطارمدعمةشفاء للتنمية والتكوينأصيلة-  طنجة 

حضري السجن المحلي طنجةمحمد البوعنانيمدعمةأصدقاء مراكز اإلصالح وحماية الطفولةأصيلة-  طنجة 

حضري أحمد العبوريمدعمةالنصائح للتربية والتنمية والثقافةأصيلة-  طنجة 

*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تطوان- جهة طنجة 

جهة طنجة تطوان
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*2013-2012الموسم الدراسي *الئحة مراكز التربية غير النظامية 

تطوان- جهة طنجة 

حضري مركز حماية الطفولةحنان حافيضاتفاقية مركزيةبيت الحكمةأصيلة-  طنجة 

قرويمسجد بني حلومراد المناصرةمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويمؤسسة تعليميةفاطمة الزهراء بوريكةمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويمؤسسة تعليميةمريم المراكشيمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويجمعية الحومةمحمد الشعيريمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويجمعية الحومةحليمة عبد ربيمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

حضري سجن المحلي تطوانسعيدة العباسيمدعمةعطاء للتنمية تطوان

حضري الفقيه الطنجي كولماحفيظةالدحمانمدعمةعطاء للتنمية تطوان

قرويالمركز التربوي النسوييمينة الخبيزمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري جمعية أجيال المغرب العربي للتضامنلطيفة العباسيمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري جمعية كدية الحمد حومة عيساوةسكينة الموساويمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري مدرسة احمد البقالواثقة الزرهونيمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري مدرسة عبد العزيز بن شقروننادية أمعيزانمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري مدرسة محمد الحلويبشرى النفاتيمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

قرويمركز أوراغنحورية الخمليشيمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

قروي فرعية اسكن جماعة أوالد علي منصورفطيمة الزهرة الريسوني مدعمةاالنبعاث النسوي  تطوان

قروي فرعية اخلفن جماعة أوالد علي منصورفاطمة الالغامدعمةاالنبعاث النسوي  تطوان

قروي فرعية اخلفن جماعة أوالد علي منصورنوال أطنينمدعمةاالنبعاث النسوي  تطوان

قروي دوار حالبة ج أوالد علي منصورعبد المنعم مرغادمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

قرويدوار اجبالة ج أوال علي منصورمحمد احرادةمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

قرويدوار اعيانن ج أوالد علي منصورأسية العشوشمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

حضري مركز االمل بحي بوجراح تطوانبشرى البحوتيمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

حضري مكتبة بحي الطويلع تطوانبشرى التازيتيمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

حضري مركز البوغاز حي النقاطة تطوانمنصف شقورمدعمةجمعية األمل النسائية تطوان

قرويدوار بنيامون جماعة الزيناتمريم أسعيدمدعمةالدعم والنهوض بالمرأة القروية تطوان

حضري مدرسة عبد الكريم الخطابيأسماء الحسينيمدعمةالمنظري- االتحاد الوطني لنساء المغرب تطوان تطوان

قرويمدرسة أحريقفاطمة مرزوقمدعمةالمنظري- االتحاد الوطني لنساء المغرب تطوان تطوان

حضري دار الصانعأمينة أحراثمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضري حي بوجراح-  نوفمبر18مركز فاطمة البعونيمدعمةالجمعية التطوانية للمبادرات المهنية تطوان

حضري حي كويلمة- مركز طريق الوحدة لمياء مشبالمدعمةالجمعية التطوانية للمبادرات المهنية تطوان

جهة طنجة تطوان
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تطوان- جهة طنجة 

قرويدوار إحمطننجالء العشيراحتضاناالنبعاث النسوي  تطوان

قرويدوار دار الراعيلبنى الجواللياحتضاناغزالي للتنمية تطوان

قرويدوار تزاريننهيد داووداحتضاناغزالي للتنمية تطوان

قرويدوار أدارعائشة األزهرياحتضانالدعم والنهوض بالمرأة القروية تطوان

حضري  المعتمد بن عباد احريق مرتيل حياة زعنونمدعمةالجمعية التطوانية للمبادرات المهنية المضيق

حضري الفنيدق-   كنديسة الوسطى 107أ رقم - 7زنقة محمد الدردبمدعمةإقرأ للتربية والثقافة والتنمية االجتماعية المضيق

حضري ابن النفيس/مفاطمة الشاونيمدعمةجيل التحدي للثقافة والتنمية بالفنيدق المضيق

حضري ابن النفيس/مأمال أورياغلمدعمةجيل التحدي للثقافة والتنمية بالفنيدق المضيق

حضري بوزغاللأنس عرعاشمدعمةالمبادرة والتنمية للمرأة بالمضيق المضيق

حضري  مدرسة األغراس مرتيل مريم اغميرمدعمةالمبادرة النسائية إلدماج المرأة المضيق

حضري يناير 11لمياء الشعليمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضري يناير 11محمد شهيدمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضري الديزةفاطمة الزهرة الواليمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضري مرتيل/مدرسة العهد الجديدكريمة اوكرينمدعمةالشعلة للتربية والثقافة بمرتيل المضيق

حضري مدرسة الحاج احمد الرهونينادية اخريفمدعمةالشعلة للتربية والثقافة بمرتيل المضيق

حضري مدرسة األغراسكريمة مخشانمدعمةالشعلة للتربية والثقافة بمرتيل المضيق

قرويدوار الشليحات  بهيجة السياعليمدعمة البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويدوار اوالد عمران فتيحة الهجهوج مدعمة البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويدوار المعيزاترجاء المعروفيمدعمة البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويدوار اوالد سدرةأمل بكورمدعمة البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويدوار السواكنأمينة الحرحريAECID البلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قروي أقصر بجير/   ج مسجد بدوار الخيايطةمريم أحجاوجFMEACالمستدامة   والتنمية للتربية النسوية العطاء جمعية العرائش

قرويمركز زكورة بأوالد علي المدنةيسرى بنحدومدعمة األنوار النسويةجمعية العرائش

قرويغرفة تابعة للمسجد بدوار الوراردةبشرى الخليفيمدعمة األنوار النسويةجمعية العرائش

قرويتعاونية الفرح بدوار الكحانةغزالن الوشيحيمدعمة األنوار النسويةجمعية العرائش

حضري حي الوحدةنبيهة الشمسياحتضانايكوديل العرائش

حضري   العرائش99حي السالم رقم الزهرة مومنيمدعمةالمحصحاص للتنمية البشرية العرائش

قرويدوار أوالد اصخار جماعة العوامرةسميرة سهميمدعمةالمحصحاص للتنمية البشرية العرائش

قروي اصنيجة.د فاطمة اسنيديمدعمة المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

قرويم م الكحانةفاطمة الشاويمدعمة المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

جهة طنجة تطوان
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قروي مم الدرابلة حفيظة الرشوقيمدعمة المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

قرويم البواشتة.مسميا خرفاسمدعمة المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

قرويأوالد أوشيحغزالن البيدحمدعمة المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

قرويمسجد الدرابلةعلي بوحيىاحتضان المبادرة لألعمال االجتماعية.ج العرائش

حضري مدرسة عيد هللا الشفشاونينعيمة سمانمدعمةمنتدى المجازين بالفصر الكبير العرائش

قرويم بئر الدوار ممدرسة بوجديان/ملمياء طالويمدعمةجمعية المستقبل العرائش

قرويم واد المخازن مدرسة الشراركة/مسناء حمادةمدعمةجمعية المستقبل العرائش

حضري مدرسة بئر أنزراناسماء الكحيلمدعمة جمعية النماء للتربية والتنمية والبيئة العرائش

حضري مدرسة   بئر أنزران  خديجة الكحيلمدعمة جمعية النماء للتربية والتنمية والبيئة العرائش

حضري مدرسة  ابن خلدونغيثة الوزانياحتضان جمعية النماء للتربية والتنمية والبيئة العرائش

قرويم الخيايطة فرعية الدوامر/مغزالن اشوركياحتضان جمعية النماء للتربية والتنمية والبيئة العرائش

قرويدوار العماير الكوحل   عبد المالك الناصريمدعمةشبكة انماء للنهوض بالجمعيات القصر الكبير العرائش

قرويدوار العماير الكوحلمحمد الزقال مدعمةشبكة انماء للنهوض بالجمعيات القصر الكبير العرائش

قرويدوار العمايرالطليقمصطفى الصحراوياحتضانشبكة انماء للنهوض بالجمعيات القصر الكبير العرائش

قرويم السرايمة فرع الصيار  /مسميرة المرحاويمدعمةالمرحوم عبد القادر السدراوي  العرائش

قرويم اشليحات المجاهدين  /ملطيفة هبيشة مدعمةالمرحوم عبد القادر السدراوي  العرائش

قرويمدارس اشليحات المجاهدين/م  محمد شابوFMEACالمرحوم عبد القادر السدراوي  العرائش

قروي دوار اوالد اوشيح اخريشفة       زينب بو سعادةFMEACالمرحوم عبد القادر السدراوي  العرائش

قرويمسجد بدوار أوالد بالحسنفاطمة الزهراء بن يشومدعمةالزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويمنزل بدوار الرياينةحنان الخليفيمدعمةالزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

حضري مدرسة ابن زهرمحمد اليونسيمدعمةالزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويم عين معسكر فرعية المعدة/مفاطمة الهروشFMEACالزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قروي  القصر الكبير12 الرقم 13الزنقة " ج"مقر جمعية الزيتونة بحي السالم مج فاطمة الزهرة الطويلFMEACالزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قروي دوار أوالد مصباح عبد العزيز العمرنيزكورة مؤسسة زكورة للتربية العرائش

قرويدوار بداوةحورية الطالبيزكورة مؤسسة زكورة للتربية العرائش

قرويأوالد الغماري الرملنزهة مازوززكورة مؤسسة زكورة للتربية العرائش

قرويالفريحيينحاضية الناصريزكورة مؤسسة زكورة للتربية العرائش

قرويم الخيايطة /قصر ابجير مسعيدة بو عيشة مدعمةمؤسسة القصر الكبير العرائش

قرويدوار العين/ اوالد اوشيخ عواطف التمسمانيمدعمةمؤسسة القصر الكبير العرائش

حضري م اإلمام علي,مكريمة الزريرقمدعمةجمعية تالسمطان للبيئة والتنمية شفشاون

جهة طنجة تطوان
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قرويم اغران قاضي دوار تادغورت باب تازة/مالناجي شرنانمدعمةجمعية حماية األسرة شفشاون

قرويم اغران قاضي دوار تادغورت باب تازة/ممنى الغناميمدعمةجمعية حماية األسرة شفشاون

قرويم اغران قاضي دوار تادغورت باب تازة/محفصة أوالد بن احمدمدعمةجمعية حماية األسرة شفشاون

قرويم اغران قاضي دوار تادغورت باب تازة/ممصطفى الحوالتيمدعمةجمعية حماية األسرة شفشاون

قرويم اغران قاضي دوار تادغورت باب تازة/ماسماعيل المعتمد على هللامدعمةجمعية حماية األسرة شفشاون

قرويتلمبوط,دوار القليعة القلعة جخديجة لزرقمدعمةالتنمية والبيئة بجبال الشمال, ج شفشاون

قرويدوار الزاوية ماكو جماعة باب تازةأمينة لكويطمدعمةالتنمية والبيئة بجبال الشمال, ج شفشاون

قرويمدرسة مشكرلة جماعة باب تازةمنير بن ميمونمدعمةالتنمية والبيئة بجبال الشمال, ج شفشاون

قرويدوار الزاوية ماكو جماعة باب تازةصفاء الطاهريمدعمةالتنمية والبيئة بجبال الشمال, ج شفشاون

حضري مقر جمعية السيدة الحرةعواطف البقاليمدعمةالسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص,ج شفشاون

قرويدوار تنسمحمدالعمرانيمدعمةالسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص,ج شفشاون

قرويم دار أقوباع/مهنيدة العداكمدعمةالسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص,ج شفشاون

قرويم القلعة دوار ابوقرار القلعة/مسعيد العافيةمدعمةالسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص,ج شفشاون

قرويم سيدي موسى/مجميلة الزنانمدعمةالسيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص,ج شفشاون

قرويآيتيتعبدالرحمان حميدونمدعمةجمعية الشرفاء شفشاون

قرويم القلعة/مسعاد الوركليمدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل,ج شفشاون

قروياغر انقاضي ف بوحامدسعيدة المقدممدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل,ج شفشاون

قرويمركز دار الشباب أمتارنادية أحمادونمدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل,ج شفشاون

قرويم معروف الرصافي.ممحمد الشنتوفيمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم معروف الرصافي.ممحمد الخطاريمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم محمد عبده.معبد الخالق سماهامدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمنزل خاص بدوار ادشيارالمصطفى العمراويمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمقر مأجور بدوار امغيلةعادل الغزاليمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويدوار اظهار طاجمحمد البركةمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمنزل خاص بدوار القيطوننازيه القوارطيمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم معروف الرصافي.ميوسف حسينيمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمنزل خاص بدوار عين األربعاءعبد الحفيظ عجانمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويبني كلة-مركز التربية والتكويننبيل الزيتيمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضري صالح الدين األيوبي.مسيف الدين الكواشمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضري صالح الدين األيوبي.مفتيحة المرونيمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

جهة طنجة تطوان
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حضري الفقيه الرهوني. مسعاد لفضولمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضري محمد بن الحسن الوزاني. ملبنى التلمسانيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري صالح الدين األيوبي. مخالد جعفرمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري المسيرة بوزان. منادية اسبيكيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري اإلمام علي بن أبي طالب. منجالء غيمورةمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري أبي حيان التوحيدي. مسعاد سرحانمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري المسيرة بوزان. ماحمد الحيليمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري اإلمام علي بن أبي طالب. مالحاجة إجعماممدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري مسجد لالأم هانئ القشريينفؤاد غازيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري مسجد أوالد ريان بوزانأحالم غازيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري المسيرة.ملطيفة التويجريمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضري المسيرة.منور الدين بن يشومدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويأمزو. مأحمد الزكالليمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم الفقيه القري.مسالم الشاعرمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم الفقيه القري.معلي عمرانيمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم موالي اسماعيل.مسعيدة الحداديمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم الوحدة.معبد الرحيم الدحمانيمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم الشرفاء.مرشيد منصورمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويمنزل المنشط بدوار العزيبعبد الحفيظ سليممدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويالقشاشدةمحمد الزياتيمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويم الشرفاء.معبد العزيز أحقينمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

قرويبوقرةمحمد هباجمدعمةللتنمية جمعية النوروزان

حضري أبي حيان التوحيدي. مترية ابراهيميAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضري محمد بن الحسن الوزاني. منجية أزمانAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضري أبي حيان التوحيدي. ملبنى حمراويAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضري محمد بن الحسن الوزاني. مأمال الكويسيAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضري صالح الدين األيوبي.مزكرياء غازيAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضري أبي موسى األشعري.مكريمة الشهبيAECIDجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

جهة طنجة تطوان


