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311                 أسا الزاك                 

311                 طاطا             

   311                   طنطان               
311                       كلميم                                                   

الحوز   -تانسيفت - مراكش أكاديمية  

311                     الحوز                  

311                  الرحامنة                 

311                  الصويرة                  

311                  شيشاوة                 

  311            قلعة السراغنة               

  313                  مراكش                

لكويرة-الذهب  وادياكاديمية   

311               واد الذهب                  

البيضاء الكبرى الداراكاديمية   

 3                       أنفا                    
 2                         الحي الحسني     

 2        س السلطانالفداء مر              
  

1             المحمدية                          

     1                    النواصر               
1                    بن امسيك                 

1    سيدي البرنوصي                         

   1    المحمديعين السبع الحي             

1    عين الشق                                   

31                      مديونة               

موالي رشيد سيدي عثمان              33  

ورديغة- الشاويةاكاديمية   

32                       برشيد                

31                    بن سليمان               

  31                        خريبكة             

21                        سطات                

 اكاديمية الشرقية

11            الجرادة                          

11                      الدريوش              

  11                       الناضور            

11                         بركان               

11                     وريرتات               

  13                         فيكيك             

12                  وجدة انجاد               

حسين بني- شراردة- اكاديمية الغرب  

11       القنيطرة                             

11       سيدي سليمان                      

11       سيدي قاسم                         

   أزيالل- اكاديمية تادلة

11       أزيالل                                

12     بني مالل                              

11     الفقيه بن صالح                      

بولمان –فاس  اكاديمية  

11        بولمان                             

11        صفرو                              

12            فاس                            

11              موالي يعقوب               

  تافياللت  اكاديمية مكناس

11                افران                       

11                      الحاجب              

11       الراشيدية                                 

12        خنيفرة                                   

  12     مكناس                                    

11        ميدلت                                    

زعير-زمور -سال -الرباط  اكاديمية    

11     الخميسات                                 

12       الرباط                                    

11       الصخيرات تمارة                       

11      سال                                        

الساقية الحمراء-بوجدور -العيون  اكاديمية  

11        العيون                                          

                   بوجدور                   11   

الحسيمة-تاونات - تازةاكاديمية   

11    الحسيمة                                    

12     تازة                                        

11       تاونات                                   

11       كرسيف                                  

عبدة   - دكالةاكاديمية   

311                        اسفي                  

311   الجديدة                                     

311       اليوسفية                               

311     سيدي بنور                              

  درعة -ماسة-سوس اكاديمية

311      أكادير إدا أوتنان                       

311      اشتوكة ايت باها                       

311      انزكان ايت ملول                       

  311    تارودانت                                

333   تنغير                                        

333   زاكورة                                     

  331                       ورززات              

 اكاديمية طنجة تطوان

331العرائش                                      

321     الفحص أنجرة                          

321     المضيق الفنيدق                        

322     تطوان                                    

  321      شفشاون                              

321    طنجة أصيال                              

  311     وزان                                    

السمارة-كلميم      اكاديمية 

 

النيابة\االكاديمية النيابة\االكاديمية الصفحة الصفحة  النيابة\االكاديمية   الصفحة 
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 نيابة:  أنفا

ةلهجاجم رواد الجمعيةاسم    

الجامعي فاتحة  رئيس الجم 
 عية

الجامعي فاتحة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661056559

بوركون لهجاجمة 12 رقم 3 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rouad_lahjajma@live.fr العنوان االلكتروني 
 

بليوط سيدي الغزالن الجمعيةاسم    

زهيري غزالن  رئيس الجمعية 

زهيري غزالن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1632374719

البيضاء الدار العنق الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ghizlane.zouhairi@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية للتنمية الرحمة جمعية الجمعيةاسم    

النيور مصطفى  رئيس الجمعية 

النيور مصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1663104114

البيضاء الدار القديمة المدينة كناوة درب الجديدة زنقة 131  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 
mustaphaen@gmail.com العنوان االلكتروني 

الكبرى البيضاء الدار :الجهة    

mailto:rouad_lahjajma@live.fr
mailto:ghizlane.zouhairi@hotmail.fr
mailto:mustaphaen@gmail.com
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 نيابة:  الحي الحسني

االجتماعية للتنمية 2ليساسفة سكان جمعية الجمعيةاسم    

السنجاري حميد  رئيس الجمعية 

السنجاري حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1648330466

أ بلوك 2 ليساسفة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hassan_amin@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الجديد الدرب جمعية الجمعيةاسم    

غرامي محمد  رئيس الجمعية 

غرامي  محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1663220039

الحسني الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

medgharami@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

 نيابة:  الفداء مرس السلطان

الكبرى البيضاء الدار جهة للتنمية شابة آفاق جمعية الجمعيةاسم    

وران مريم  رئيس الجمعية 

وران مريم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1621579341

أنفا البيضاء طانطان شارع العنق الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

zik@live.fr العنوان االلكتروني 

mailto:hassan_amin@hotmail.fr
mailto:gharami@
mailto:zik@live.fr
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السلطان مرس المحسنين جمعية الجمعيةاسم    

الحفيري ناصر  رئيس الجمعية 

الحفيري ناصر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660212222

11 الرقم مارس 2 شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

omarbenkhattab@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  المحمدية

باألسرة للنهوض المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

أمل رشيدة  رئيس الجمعية 

أمل رشيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661516816

المحمدي الحي 31 الرقم 1 الزنقة مومن درب  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

fawla-don@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  النواصر

الطفولة بيت الجمعيةاسم    

هلالمس سهام  رئيس الجمعية 

لمساهل سهام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1645245974

لمكانسة الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bayto_tofola@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:omarbenkhattab@hotmail.com
mailto:fawla-don@hotmail.com
mailto:bayto_tofola@hotmail.com
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بالدي وعلم شعار ماتقيسش نجوم الجمعيةاسم    

كادر خالد  رئيس الجمعية 

كادر خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661156697

ج/ق 11 رقم 31 زنقة 1 جميلة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522557557

 الفاكس 1522557557

matkich.bladi@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

البيئة على والمحافظة اإلجتماعية لألعمال اعبيد بن الجمعيةاسم    

التباري أسامة  رئيس الجمعية 

العاللي الغاني عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672135073

عبيد بن تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522937084

 الفاكس 1522937084

nadia.chettah@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية للتنمية أنوار الجمعيةاسم    

أنور مليكة  رئيس الجمعية 

أنور مليكة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673434040

معروف سيدي 2 شقة 1 عمارة مكرر 11 المستقبل اقامة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

malikaanwar52@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  بن امسيك

بناني السالم عبد الطفولة حماية مركز الجمعيةاسم    

أجباري الرحمان عبد  رئيس الجمعية 

mailto:matkich.bladi@yahoo.fr
mailto:nadia.chettah@gmail.com
mailto:malikaanwar52@gmail.com
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أجباري الرحمان عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661433077

الوزاني بلحسن محمد حي 11 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522370488

 الفاكس 1522555761

corjbaricasa@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

االمل مغرب الجمعيةاسم    

طائع محمد  رئيس الجمعية 

طائع محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661521386

الجماعة قرية السفلي الطابق 23 رقم 21 بلوك  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522373373

 الفاكس 1522573297

marocespoir1@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

بالدي وعلم شعار تقيش ما نجوم الجمعيةاسم    

كادر خالد  رئيس الجمعية 

كادر خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661156697

الجماعة قرية 11رقم 31 الزنقة 1 جميلة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1661156697

 الفاكس 1522557557

matkich.bladi@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

البشرية للتنمية إنماء الجمعيةاسم    

حاجب خديجة  رئيس الجمعية 

حاجب خديجة البرنامجالمسؤول عن    
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المحمولالهاتف  1668744949  

الجماعة قرية 11 رقم 21 زنقة 1 جميلة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1661562395

 الفاكس 

ass.inmaa@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  اإلكرام  

بناني سالوي السعدية  رئيس الجمعية 

برادة عفاف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661138675

عمر درب الخامس الطابق 311 رقم الصغير حسن شارع 97  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522442254

 الفاكس 

afafber@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  سيدي البرنوصي

التنمية و للرياضة النعمة الجمعيةاسم    

حاودي نعيمة  رئيس الجمعية 

حاودي نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1650946465

البرنوصي سيدي الرشاد مركب  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Haoudisport1@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

الجمعيةاسم  بيتي  

جواد شكيب الجمعيةرئيس    

مرزابي مليكة البرنامجالمسؤول عن    

mailto:ass.inmaa@gmail.com
mailto:afafber@hotmail.com
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 الهاتف المحمول 1668382518

البرنوصي سيدي 3221 ك  القديم الرباط طريق  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522756965

 الفاكس 1522756966

saidasaghir@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

مستقرة غير وضعية في االطفال لمساعدة المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

بوعبيد الجعيدي ثريا  رئيس الجمعية 

سهيمي مليكة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670830909

الرباط اليوسفية رقراق ابي حي مراح اوالد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537752747

 الفاكس 1537752747

amesip@amesip.org العنوان االلكتروني 

 

الثاني الحظ االجتماعي التاهيل و التكوين مركز تسيير و دعم الجمعيةاسم    

ايشو ايت محمد  رئيس الجمعية 

ايشو ايت محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667028240

البيضاء البرنوصي سيدي الصناعي الحي موريتانيا تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0522205070

aityichou@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المستديمة للتنمية اخضر فعل الجمعيةاسم    

صبري كلثوم  رئيس الجمعية 

صبري كلثوم البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1663847588  

البيضاء البرنوصي سيدي الشباب دار  عنوان الجمعية 

mailto:saidasaghir@yahoo.fr
mailto:amesip@amesip.org
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

actionverte@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الرائدات الجمعيةاسم    

جاردي وردية  رئيس الجمعية 

سعيدان نورة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1669793908

االبيضاء مومن سيدي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

jardiwarda@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  عين السبع الحي المحمدي

للتنمية ملاأل ريم الجمعيةاسم    

فصالي خديجة  رئيس الجمعية 

فصالي خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1669682117

الفوارات شارع عادل حي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rimamal2014@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

البشرية التنمية خدمة في البدر ساكنة الجمعيةاسم    

سلوي القادر عبد  رئيس الجمعية 

احمد الكيحل البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 0654773085

المحمدي الحي المشروع فضاء  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:actionverte@gmail.com
mailto:jardiwarda@hotmail.com
mailto:rimamal2014@gmail.com
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 الفاكس 

lkihlahmed@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الفرح ساعة الجمعيةاسم    

الشريف بنهيمة ليلى  رئيس الجمعية 

الحريري محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662862050

بلفدير الجيراوي ز 5  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522419303

 الفاكس 1522419305

accueil@heurejoyeuse.ma  االلكترونيالعنوان  

 

االجتماعي العمل و للتضامن المغربية الجمعيةاسم    

شحلا هللا عبد  رئيس الجمعية 

شحلا هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1663807624

م ح الشريف م درب 2 ط 1 ز 33  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522601198

 الفاكس 0522604700

achahouabdellah@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  عين الشق

االجتماعية للتنمية األنوار الجمعيةاسم    

مليكة أنوار  رئيس الجمعية 

مليكة أنوار البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673434040

معروف سيدي 2 شقة مكرر 1جح عمارة المستقبل إقامة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

malikaanwar52@gmail.com العنوان االلكتروني 

mailto:lkihlahmed@hotmail.fr
mailto:achahouabdellah@hotmail.com
mailto:malikaanwar52@gmail.com
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الكريم القرآن لتحفيظ المدني نعيم أبي ابن نافع االمام جمعية الجمعيةاسم    

رضوان ادريس الجمعيةرئيس    

رضوان ادريس البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667801996

الشق الرميلةعين حي  مكرر 3 رقم 11 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522502579

 الفاكس 

association_imam.nafii@hotmail.com االلكتروني العنوان  

 

بيتي جمعية الجمعيةاسم    

شعيب جواد  رئيس الجمعية 

صغير سعيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661742925

البرنوصي القديم الرباط طريق 3221 كلم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522756965

 الفاكس 1522756966

saidasaghir@yhaoo.fr  االلكترونيالعنوان  

 نيابة:  مديونة

شباب نور الجمعيةاسم    

بوطالن ادريس  رئيس الجمعية 

بوطالن ادريس البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1600657876

البيضاء رشيد موالي حي مكرر 21 الرقم 1 الزنقة 3 مج  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1540012590

 الفاكس 

association-nour-chabab@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  موالي رشيد سيدي عثمان

mailto:association_imam.nafii@hotmail.com
mailto:association-nour-chabab@hotmail.fr
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المستدامة للتنمية اية جمعية الجمعيةاسم    

فراخ االله عبد  رئيس الجمعية 

فراخ االله عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641115586

 2 عمارة عائشة تجزئة الحارثي ادريس شارع الفالح حي
البيضاء الدار رشيد موالي  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1522707497

 الفاكس 1522707497

assayapddr@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االكرام جمعية الجمعيةاسم    

البناني السالوي السعدية  رئيس الجمعية 

برادة عفاف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661137586

 عمر درب الخامس الطابق 311 رقم الصغير حسن شارع 97
البيضاء الدار  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1522442254

 الفاكس 

afafber@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعي للتضامن االشراق جمعية الجمعيةاسم    

اليعقوبي نبيلة  رئيس الجمعية 

معارف محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1649997709

البيضاء الدار 32 رقم 12 بلوك مريم لال حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522554580

 الفاكس 

nabila.el-2010@hotmail.be العنوان االلكتروني 

  

 

 
ورديغة - الشاوية :الجهة    

mailto:assayapddr@gmail.com
mailto:afafber@hotmail.com
mailto:nabila.el-2010@hotmail.be
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 نيابة:  برشيد

للتنمية الغنيميين الجمعيةاسم    

رشدي محمد  رئيس الجمعية 

رشدي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676583572

الغنيميين مركز عبو اوالد 1 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rochdi42@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والتعاون للتنمية دواري الجمعيةاسم    

مجدول بوشعيب الجمعيةرئيس    

مجدول بوشعيب البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1642230920

سطات عبو بن مشرع جماعة الصواكة دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

majdoulmohammed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المغربية األسرة مستقبل الجمعيةاسم    

موني عتيقة  رئيس الجمعية 

موني عتيقة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1642549161

برشيد وفيق الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mouna24@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

mailto:rochdi42@yahoo.fr
mailto:majdoulmohammed@gmail.com
mailto:mouna24@yahoo.fr
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بالمجتمع والنهوض المستدامة للتنمية الجديد العهد الجمعيةاسم    

الناصري أحمد  رئيس الجمعية 

الناصري أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1631972517

خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

nassiri36@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجهوية للتنمية والمواطنة األمل الجمعيةاسم    

راجي الغاني عبد  رئيس الجمعية 

راجي الغاني عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667587362

الغنيميين عبو اوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass.almouatana@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية للتنمية األمل الجمعيةاسم    

الطيبي أمال  رئيس الجمعية 

الطيبي أمال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672305457

الغنيميين الطيبي أمال منزل بوحسون اوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

taybi54@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

القروية والتنمية المبادرة الجمعيةاسم    

بلعباس حسن  رئيس الجمعية 

mailto:nassiri36@yahoo.fr
mailto:ass.almouatana@gmail.com
mailto:taybi54@yahoo.fr
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بلعباس حسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678237102

برشيد دائرة عبو اوالد 1 رقم الغنميين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hassan42@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والرياضية الثقافية االجتماعية للتنمية والوفاق الصداقة الجمعيةاسم    

رمى المصطفى  رئيس الجمعية 

رمى المصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666650194

عبو اوالد بلدية 1 رقم  الحمام زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rama.mustapha@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الشاوية امرأة الجمعيةاسم    

مصباحي نزهة  رئيس الجمعية 

مصباحي نزهة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661139507

خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mesbahi36@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

باألسرة النهوض الجمعيةاسم    

أمال رشيدة  رئيس الجمعية 

أمال رشيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661591910

mailto:hassan42@yahoo.fr
mailto:rama.mustapha@hotmail.com
mailto:mesbahi36@yahoo.fr
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الغنيميين النسوي النادي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rachidamal36@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الحياة أرض الجمعيةاسم    

راجي رشيد  رئيس الجمعية 

راجي رشيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1699185151

عبو اوالد الغنيميين راجي محمد دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

raji20@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية ود الجمعيةاسم    

محفوظ عاطف  رئيس الجمعية 

محفوظ عاطف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662711916

الغنيميين دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mahfoud40@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  االزدهار  

الزواغي مريم  رئيس الجمعية 

الزواغي مريم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1628884038

خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:rachidamal36@yahoo.fr
mailto:raji20@yahoo.fr
mailto:mahfoud40@yahoo.fr
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 الفاكس 

meryame24@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المستدامة التنمية الجمعيةاسم    

بلقايد حكيمة  رئيس الجمعية 

بلقايد حكيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676583572

الغنيميين أحمد رشدي منزل بوحسون اوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hakima13@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المستدامة والتنمية االجتماعية للتربية التواصل الجمعيةاسم    

الناصري عالل  رئيس الجمعية 

الناصري عالل البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670431312

خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

allali98@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الجهوية المشرق الغد الجمعيةاسم    

معتصم نعيمة  رئيس الجمعية 

معتصم نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1626879416

سطات  3 الكريم عبد سيدي حي 333 رقم انزران بئر شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

moutassim30@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

mailto:meryame24@yahoo.fr
mailto:allali98@yahoo.fr
mailto:moutassim30@yahoo.fr
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 نيابة:  بن سليمان

للتنمية بطاش سيدي جمعية الجمعيةاسم    

العثماني امبارك  رئيس الجمعية 

العثماني امبارك البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662067538

بطاش سيدي جماعة بطاش سيدي مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

baraali1997@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية نماء جمعية الجمعيةاسم    

الوزي رشيد  رئيس الجمعية 

الوزي رشيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667946444

بوزنيقة الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rachid.ellouzi@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية والتكوين للتربية القرائية النور جمعية الجمعيةاسم    

الزهراء السجرادي  رئيس الجمعية 

الزهراء السجرادي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1644911815

بنسليمان مريم لال حي 38  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523298506

 الفاكس 

ennour@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:baraali1997@hotmail.co
mailto:rachid.ellouzi@gmail.com
mailto:ennour@gmail.com
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والطفل المرأة لتنوير عفاف جمعية الجمعيةاسم    

سلوان فاطمة  رئيس الجمعية 

سلوان فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668614591

بنسليمان المحمدي الحي 3 الرقم 1 بلوك  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

A.SS.affaf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المعاقين األشخاص وادماج لمساندة الهدى جمعية الجمعيةاسم    

غازي محمد  رئيس الجمعية 

غازي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661881934

بوزنيقة 1 مجموعة عثمان حي 443  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537743010

 الفاكس 1537743010

as.alhouda@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

حدود بال ذهنيا معاقون جمعية الجمعيةاسم    

بنقدور الفتاح عبد  رئيس الجمعية 

بديع ليلى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1626705836

بنسليمان الجوالن مدرسة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523292223

 الفاكس 

ahmsfbs@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  خريبكة

للشباب مارينا الجمعيةاسم    

mailto:A.SS.affaf@gmail.com
mailto:as.alhouda@gmail.com
mailto:ahmsfbs@gmail.com
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درقوش هشام  رئيس الجمعية 

درقوش هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641822427

الجعد ابي لالعائشة األميرة ساحة 60  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523413715

 الفاكس 1523412127

marina_bejaad@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتربية األمل فجر الجمعيةاسم    

مجيدي حنان  رئيس الجمعية 

برطوط انس البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641822427

الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1523412127

fajr@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للبيئة السالم الجمعيةاسم    

بومزيل ايجة  رئيس الجمعية 

بومزيل ايجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667091969

خريبكة السالم حي 56  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ijjabrmzil@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

الجعد ابي والتكوين للتربية الطفل أصدقاء الجمعيةاسم    

السالمي ربيعة  رئيس الجمعية 

mailto:fajr@hotmail.com
mailto:ijjabrmzil@gmail.com
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السالمي ربيعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1603438998

الجعد ابي الحيمر تجزئة مكرر 10  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523414761

 الفاكس 

asdi9a@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 األمية ومحاربة األساسية للتربية المغربية العصبة 
خريبكة فرع  

الجمعيةاسم   

مفرح زهير  رئيس الجمعية 

مفرح زهير البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668033780

خريبكة الفتح حي الرماني زنقة 313 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

contactzouhir@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الخاصة االحتياجات لذوي اإلشراق الجمعيةاسم    

لطيفة يسناوي  رئيس الجمعية 

لطيفة يسناوي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667161399

11 رقم" ب" بلوك الروداني ابراهيم شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1121111321

Eshraqa@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

والتكوين للتربية المستقبل جيل الجمعيةاسم    

بنعطي الصمد عبد  رئيس الجمعية 

بنعطي الصمد عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664622440

mailto:asdi9a@hotmail.com
mailto:contactzouhir@gmail.com
mailto:Eshraqa@gmail.com
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الجعد ابي مسكين بني درب 60  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1523412127

jil@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الفوسفاطية األنامل الجمعيةاسم    

حاكميال لطيفة  رئيس الجمعية 

الحاكمي لطيفة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668505654

الزالقة الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hakmilatifa@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المفاسيس القروية للتنمية األمل الجمعيةاسم    

تجاوي نزهة  رئيس الجمعية 

تجاوي نزهة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1618984914

المفاسيس جماعة مركز  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

easy-life-emi@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

بوجنيبة لنساء التنمية الجمعيةاسم    

بنان السعدية  رئيس الجمعية 

بنان السعدية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1658233046

بلوك السالم حي  B بوجنيبة 311 الرقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:jil@gmail.com
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 الفاكس 

saadia.dev.2012@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتواصل للتنمية الرائدة الجمعيةاسم    

شماللي الهام  رئيس الجمعية 

شماللي الهام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1602833322

خريبكة القديمة المدينة 1 بلوك 12  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Raida_filharaka@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الجعد بابي االجتماعية للتنمية زمور بني الجمعيةاسم    

غزاوي أحمد الجمعيةرئيس    

غزاوي أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1671163809

النجار أحمد الفقيه زنقة 46  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523414679

 الفاكس 1523414128

sanafteur@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الجهوية المشرق الغد الجمعيةاسم    

معتصم نعيمة  رئيس الجمعية 

معتصم نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1626879416

سلطات الكريم عبد سيدي 333 الرقم  انزران بئر شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass.ghadmouchrik@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:saadia.dev.2012@gmail.com
mailto:Raida_filharaka@hotmail.fr
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االسرة وحماية للتنمية التضامن الجمعيةاسم    

كزيري نزهة  رئيس الجمعية 

كزيري نزهة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1600060774

خريبكة الفتح حي 331 الرقم االفغاني الدين جمال زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tadamounkh@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

خريبكة المفاسيس للتنمية النور الجمعيةاسم    

الراشد نورة  رئيس الجمعية 

الراشد نورة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672464226

المفاسيس جماعة المفاسيس جمعية عمر اوالد  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1523491649

assennour19@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتربية أركانه الجمعيةاسم    

لوغناشي فاطمة  رئيس الجمعية 

درقوش هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641822427

الجعد ابي مسكين بني درب 60 الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1523412127

argana@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

المحلية للتنمية الحياة أرض الجمعيةاسم    

راجي رشيد  رئيس الجمعية 

mailto:tadamounkh@hotmail.fr
mailto:assennour19@gmail.com
mailto:argana@hotmail.com
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راجي رشيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1699185151

عبو اوالد الهمزاني راجي محمد دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ard@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

زم وادي فرع للتنمية الشباب ملتقى الجمعيةاسم    

ورغوس فتيحة  رئيس الجمعية 

الذهبي هناء البرنامجالمسؤول عن    

المحمول الهاتف 1648330283  

زم وادي غشت 21 الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

molta9a@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والثقافة والتربية للتنمية الخير الجمعيةاسم    

ورغوس فتيحة  رئيس الجمعية 

الذهبي هناء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1648330283

3 بلوك المسيرة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

alkhayir@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجعد أبي المستدامة والتنمية للتربية النهضة الجمعيةاسم    

عامري عثيقة الجمعيةرئيس    

عامري عثيقة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1663229559

mailto:ard@gmail.com
mailto:molta9a@hotmail.fr
mailto:alkhayir@hotmail.com
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الجعد أبي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Nahda@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والمواطنة للتنمية المسيرة الجمعيةاسم    

سالك الغني عبد  رئيس الجمعية 

سالك الغني عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1613359524

الجعد أبي 111 لفرديات الداخلة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

almassira-bejaad@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الجعد بأبي للتنمية البر طيور الجمعيةاسم    

فاطمة حديوي  رئيس الجمعية 

فاطمة حديوي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1654269101

الجعد ابي االداري الحي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

fatsad68@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجعد بأبي المشرق الغد الجمعيةاسم    

شهيد خدوج  رئيس الجمعية 

شهيد خدوج البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1615782168

الجعد أبي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:almassira-bejaad@hotmail.fr
mailto:fatsad68@gmail.com
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 الفاكس 

alrad@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجهوية للتنمية والمواطنة االمل الجمعيةاسم    

راجي الغاني عبد  رئيس الجمعية 

راجي الغاني عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667527362

الهدامي الغنيميين جماعة عيسى اوالد دوار الجمعية مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

jhggfgf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجعد ابي فرع للشباب المغربية األوراش الجمعيةاسم    

حجاج أحمد  رئيس الجمعية 

قرقوري بديعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676188695

الجعد ابي الحفيان سيدي الشباب دار الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1121131112

CJM-bejaad@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الحرة المبادرة تشجيع جمعية الجمعيةاسم    

كمري خديجة  رئيس الجمعية 

كمري خديجة البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1111111111  

الفقيه مدرسة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

mailto:alrad@gmail.com
mailto:jhggfgf@gmail.com
mailto:CJM-bejaad@hotmail.fr
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والتضامن للتنمية رحاب جمعية الجمعيةاسم    

سالك الصالح  رئيس الجمعية 

سالك لصالح البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113131111

الجعد ابي الشباب دار  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

والتضامن للتربية النسيم جمعية الجمعيةاسم    

سالك ناجية  رئيس الجمعية 

سالك ناجية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111211111

الجعد ابي الفتح تجزئة الثالث الشطر 312 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Nassim.eduka@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  سطات

القروية والتنمية المبادرة جمعية الجمعيةاسم    

بلعباس حسن  رئيس الجمعية 

بلعباس حسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111211312

برشيد دائرة عبو اوالد 1 رقم الغنميين مركز  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتنمية االن الوطن الجمعيةاسم    
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الخشاف محمد  رئيس الجمعية 

الخشاف محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113112311

برشيد القدس زنقة 1 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الغنميين جمعية الجمعيةاسم    

رشدي محمد  رئيس الجمعية 

رشدي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111211111

الهدامي عبو أوالد 1 رقم الغنميين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

 

 

التنمية و للتربية بالدي جمعية الجمعيةاسم    

جاوي الكبير عبد  رئيس الجمعية 

جاوي الكبير عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111113111

سطات اإلداري الحي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

المستدامة التنمية الجمعيةاسم    

بلقايد حكيمة  رئيس الجمعية 
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بلقايد حكيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111113132

برشيد الغنيميين جماعة بوحسون اوالد  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

والطفل االسرة ورعاية  االجتماعية للتربية التواصل جمعية الجمعيةاسم    

الناصري عالل  رئيس الجمعية 

الناصري عالل البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111113132

برشيد العلجة تجزئة خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

بالمجتمع والنهوض المستدامة للتنمية الجديد العهد جمعية الجمعيةاسم    

النصري احمد  رئيس الجمعية 

النصري احمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113112113

برشيد خليفة الدين جمال الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

 

التكوين و التربية و للقرائية ورديغة الشاوية تعاونية الجمعيةاسم    

احمد عزى  رئيس الجمعية 

صدقي امحمد البرنامجالمسؤول عن    
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 الهاتف المحمول 1662658630

سطات الخير انوال زنقة 14  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tandilt1970@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المراة لتنمية الفتح جمعية الجمعيةاسم    

الحكيمي فتيحة  رئيس الجمعية 

المسيني نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1653339256

احمد ابن حمو سي درب االمل زنقة 19  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

elfath.benahmed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجهوية للتنمية المواطنة و االمل جمعية الجمعيةاسم    

راجي الغاني عبد  رئيس الجمعية 

راجي الغاني عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667587362

 الهدامي الغنيميين جماعة عيسى اوالد دوار الجمعية مركز
عبو اوالد  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass.almouatana@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية للتنمية االمل الجمعيةاسم    

الطيبي امال  رئيس الجمعية 

الطيبي امال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672308457

عبو اوالد الغنيميين جماعة بوحسون اوالد دوار  عنوان الجمعية 

mailto:tandilt1970@gmail.com
mailto:elfath.benahmed@gmail.com
mailto:ass.almouatana@gmail.com
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rose_ya@live.fr العنوان االلكتروني 

 

التعاون و للتنية دواري جمعية الجمعيةاسم    

مجدول بوشعيب  رئيس الجمعية 

مجدول محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1642230920

عبو بن مشرع جماعة الصواكة دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

majdoulmohammed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الجهوية المشرق الغد الجمعيةاسم    

معتصيم نعيمة  رئيس الجمعية 

معتصيم نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1626679416

سطات الكريم عبد سيدي 333 الرقم انزران بئر شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass.ghadmouchrik@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية والتنمية للثقافة الوسام الجمعيةاسم    

متروفي رشيد  رئيس الجمعية 

الحمراوي اللطيف عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662117654

سطات السماعلة حي هللا عبد بن عالل شارع 32 رقم 1 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523406451

 الفاكس 1523406451

mailto:rose_ya@live.fr
mailto:majdoulmohammed@gmail.com
mailto:ass.ghadmouchrik@gmail.com
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alwissamsettat@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والرياضة والثقافة لالجتماعية للتنمية والوفاق الصداقة الجمعيةاسم    

رامي مصطفى  رئيس الجمعية 

رامي مصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111211111

برشيد جائرة عبة اوالد باشوية الحمام 1 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
:الجهة الشرقية   
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 نيابة:  الجرادة

والتنمية التعاون الجمعيةاسم    

ايبنوضن خديجة  رئيس الجمعية 

اعمامو جمعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667777950

بالل حاسي االجتماعية الخدمات مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536529801

 الفاكس 

codev.asso.jrd.ja@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الشرقية بالجهة للتنمية المغربية الجمعية  اسم الجمعية 

بالحضري المومن عبد  رئيس الجمعية 

بالحضري المومن عبد  المسؤول عن البرنامج 

 الهاتف المحمول 1113111111

تيولي جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111111131

 الفاكس 

ass.amadero@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

-جرادة– المغرب لنساء الوطني لالتحاد الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

توتو امباركة  رئيس الجمعية 

توتو امباركة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667086351

جرادة االداري الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0536821004

 الفاكس 0536821621

m.toutou86@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  الدريوش

mailto:ass.amadero@yahoo.fr
mailto:m.toutou@86yahoo.fr
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بتفرسيت الثقافة و البيئة و للتنمية افراس جمعية الجمعيةاسم    

الفاللي محمد الجمعيةرئيس    

بزات محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1671845489

أفراس التكوين و التربية مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tafersit.afdec@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المستدامة التنمية و االجتماعي للتكافل الكبرى اتشوكت جمعية الجمعيةاسم    

البرودي المصطفى  رئيس الجمعية 

البرودي المصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661646799

 سعيد بني قيادة امجاو جماعة اتشوكت لحساين اوالد دوار
 الدريوش

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1111131211

 الفاكس 1111131211

musaytsaid@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

التنموية الريف جمعية الجمعيةاسم    

هرواش عبدالوافي  رئيس الجمعية 

هرواش عبدالوافي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661648820

المركز الكبداني دار الدهب واد شارع الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 1111131311

 الفاكس 

abdelouafi_maroc@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  الناضور

والرياضية والبيئية الثقافية االجتماعية للتنمية لوطا جمعية الجمعيةاسم    

ازداد نوال  رئيس الجمعية 

mailto:tafersit.afdec@gmail.com
mailto:musaytsaid@gmail.com
mailto:abdelouafi_maroc@hotmail.com
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ازداد نوال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667529248

لوطا سيدال بني بجماعة والتكوين التربية مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1111111111

louta07@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للثقافة ثسغناس جمعية الجمعيةاسم    

امختاري السالم عبد  رئيس الجمعية 

امختاري انعام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662676261

 عنوان الجمعية 1 شقة 2الطابق طنجة شارع 165

 الهاتف الثابت 1536604541

 الفاكس 1536606657

asticudefar@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المحلية للتنمية التعاونية الدراسات مركز الجمعيةاسم    

الورياشي مرزوق قيس  رئيس الجمعية 

يوعال هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661572680

الناظور 31 رقم الثاني الحسن شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536320583

 الفاكس 1536320583

cecodel@cecodel.net العنوان االلكتروني 

 

 

البشرية للتنمية أفاق جمعية الجمعيةاسم    

أبركان نجاة  رئيس الجمعية 

لمحمدي هشام البرنامجالمسؤول عن    

mailto:louta07@hotmail.com
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 الهاتف المحمول 1666485515

الناظور -المركز شيكر بني جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536379990

 الفاكس 1536379990

a.afak_dh@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  بركان

االجتماعية والتنمية المواساة الجمعيةاسم    

كبور حميد  رئيس الجمعية 

كبور حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670202679

بركان-االندلس حي ادريس، موالي شارع 44  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

almouwassat@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

بركان– المغرب لنساء الوطني االتحاد جمعية الجمعيةاسم    

الطاووس بوتشيش قادري  رئيس الجمعية 

الطاووس بوتشيش قادري البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661262348

بركان -بوكراع حي الكتبية، شارع 02  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111131112

 الفاكس 1111131112

unfmberkane@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

لمريس أحفير -المغرب لنساء الوطني لالتحاد الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

درعاوي حورية  رئيس الجمعية 

درعاوي حورية البرنامجالمسؤول عن    

mailto:almouwassat@hotmail.com
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 الهاتف المحمول 1658089999

أحفير -11 رقم الدرفوفي شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111131121

 الفاكس 

unfm_ahfir_lamriss@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

النسائية المنار الجمعيةاسم    

زيان صليحة  رئيس الجمعية 

زيان صليحة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1674194447

أحفير -الشهداء شارع 146  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass_almanar_ahfir@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

واإلدماج للتنمية المسيرة الجمعيةاسم    

اسماعيلي فوزية  رئيس الجمعية 

اسماعيلي فوزية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1618275600

بركان -وفابنك التجاري قرب ورطاس طريق  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass_almassira@ghotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتربية القرائية مال ألف تعاونية الجمعيةاسم    

كداني القادر عبد  رئيس الجمعية 

كداني القادر عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667581673

بركان -بوكراع حي خلدون، ابن زنقة 19  عنوان الجمعية 

mailto:unfm_ahfir_lamriss@hotmail.com
mailto:ass_almanar_ahfir@hotmail.com
mailto:ass_almassira@ghotmail.fr
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 الهاتف الثابت 1536612123

 الفاكس 

coop_alef_lam@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

النسائية الهدف الجمعيةاسم    

الطاهري فريدة  رئيس الجمعية 

الطاهري فريدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662314546

بركان -بوكراع حي الرباط، زنقة 1 شقة 4  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536612480

 الفاكس 

asalhadafberkane@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعي والتأهيل للتربية أمي الجمعيةاسم    

الطاووس بوتشيش قادري  رئيس الجمعية 

الطاووس بوتشيش قادري البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661262348

 حي االجتماعي، المركب صعبة، وضعية في المرأة مركز
بركان -المجد  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1536618802

 الفاكس 1536618802

ass.omiberkane@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  تاوريرت

صعبة وضعية في المراة دعم الجمعيةاسم    

بلغيتي العزيز عبد  رئيس الجمعية 

ابركان مجيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670038088

الطفل و المراة فضاء  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:coop_alef_lam@yahoo.fr
mailto:asalhadafberkane@gmail.com
mailto:ass.omiberkane@gmail.com
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 الفاكس 

appui-asso@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

العيون افنان الجمعيةاسم    

كيار الرحيم عبد  رئيس الجمعية 

برودي حكيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611160943

العيون الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

afnan-ass@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

البيئة و للتنمية المبادرة الجمعيةاسم    

ازهراي محمد  رئيس الجمعية 

قلعي حكيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1671141544

تاوريرت السوسي المختار تجزئة  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 1111111111

asso-moubadara@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

لالعاون الشرقية العيون الجمعيةاسم    

بودرجة ادريس  رئيس الجمعية 

قاسمي حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1655946907

العيون المحمدي الحي 11رقم 1زنقة لكحل عمارة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0536692608

boudara-ass@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

mailto:appui-asso@yahoo.fr
mailto:afnan-ass@gmail.com
mailto:asso-moubadara@gmail.com
mailto:boudara-ass@yahoo.fr
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التعاون و للتنمية اضواء الجمعيةاسم    

برام محمد  رئيس الجمعية 

بوزردة خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662443498

تاوريرت الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

barrame10@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

التعاون و للتنمية الفجر الجمعيةاسم    

مكاسري رمضان  رئيس الجمعية 

برعيش حياة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1634277989

869 تاوريرت الرحمة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0550008612

 الفاكس 0537679136

assalfajr@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  المحلية التنمية لدعم النهضة  

عطاف جمال  رئيس الجمعية 

اسليماني زهراين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662863359

العيون النخلة حي 311 ب2ص  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0536670617

ennahda2006@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الطفل و المراة مؤازرة الجمعيةاسم    

بوشطاوي نادية  رئيس الجمعية 

mailto:barrame10@hotmail.com
mailto:assalfajr@gmail.com
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بوشطاوي فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670915973

العيون 21 رقم النخلة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0536670617

mouazara.2008@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  acodec الثقافة و للتنمية التعاون  

رزوقي ميلود  رئيس الجمعية 

بديدي مغنية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667332313

تاوريرت المواطن دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536690299

 الفاكس 1536690299

acodecoujda@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  فكيك

التنمية و للمعادن ادرار الجمعيةاسم    

بسام لحسن  رئيس الجمعية 

بسام لحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677818892

تجيت بني - تكدرة قصر  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bessabdo@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

 نيابة:  وجدة انجاد

المسيرة شباب الجمعيةاسم    

mailto:mouazara.2008@
mailto:bessabdo@gmail.com
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دحماني المومنة  رئيس الجمعية 

دحماني المومنة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668842663

وجدة 11 الرقم لحسن سيدي زنقة العامري الحسني الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536683210

 الفاكس 

asso.j.marche@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الثقافة و للتنمية التعاون الجمعيةاسم    

الميلود رزوقي  رئيس الجمعية 

سبايسي حورية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667332313

وجدة موريطانيا حي 1 الرقم شوقي أحمد زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536680219

 الفاكس 1536680219

acodec_oujda@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

الخيرية لألعمال بسمة الجمعيةاسم    

الصغير هشام  رئيس الجمعية 

أزمور ربيعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1657124453

 األرضي الطابق ياسر بن عمار زنقة و بركان زنقة تقاطع 37
 وجدة

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1536686560

 الفاكس 1536691420

basmafondation@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

األمية ومحاربة األساسية للتربية  المغربية العصبة الجمعيةاسم    

رفاعي الدين عز  رئيس الجمعية 

mailto:asso.j.marche@gmail.com
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مالكي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661532665

وجدة 13 الرقم 12 ب زنقة لخضر سي حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1550122746

 الفاكس 1536740395

lmeblcaoj@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

التنمية أجل من المسار الجمعيةاسم    

العمري مريم  رئيس الجمعية 

العمري مريم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666146508

وجدة رشد ابن الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

yayayousfi2002@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

التنمية و للثقافة النبراس الجمعيةاسم    

الجايي توفيق  رئيس الجمعية 

طاهري إبراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676549131

وجدة األكبر إدريس شارع 15  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536702811

 الفاكس 1536702811

associationnibrass@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

أصدقاؤها و الخاصة االحتياجات ذوي لألشخاص الشبيبة الجمعيةاسم    

عراض حورية  رئيس الجمعية 

عراض حورية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666258365

mailto:yayayousfi2002@yahoo.fr
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وجدة الخارجي الطوبة حي التقدم و الحسن موالي زاوية  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536524891

 الفاكس 1536524890

chabiba.handicap@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

وجدة المغرب لنساء الوطني لالتحاد الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

بنهطالن الشريف فاطنة  رئيس الجمعية 

بنهطالن الشريف فاطنة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661812628

22 وجدة سجلماسة زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1536687904

 الفاكس 1536687904

unfmoujda@gmail.com العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  القنيطرة

النسائي التضامن وتنمية للتربية عائشة الجمعيةاسم    

الهروش فاطمة  رئيس الجمعية 

الهروش فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1657253896

الحاج بوبكر سيدي قيادة اشتولن أوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assciationaicha@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

النسائية االنطالقة الجمعيةاسم    

السيباري رتيبة  رئيس الجمعية 

السيباري رتيبة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668102578

بلوك 11 الرقم  C معمورة التنشيط منطقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537383887

 الفاكس 1537356843

elfennoukhamid@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الرياضية االجتماعية الثقافية التواصل الجمعيةاسم    

بوصبيعة اإلله عبد  رئيس الجمعية 

بوصبيعة اإلله عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678991030

مهدية 111 الرقم القصبة تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537388276

 الفاكس 1537374486

ass_attawassol@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

حسين بني - شراردة - الغرب :الجهة    

mailto:assciationaicha@hotmail.com
mailto:ass_attawassol@yahoo.fr
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 نيابة:  سيدي سليمان

النظامية غير للتربية األزهر جمعية الجمعيةاسم    

الصغير هللا عبد  رئيس الجمعية 

الصغير هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611243238

الغرب يحيى سيدي 1 رقم بلوك 11 م 2 الوحدة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Sghirbdellah4@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

التنمية و للثقافة بهت جمعية الجمعيةاسم    

كادة محمد  رئيس الجمعية 

كادة محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667227621

سليمان سيدي أكدال حي 11 رقم المحمدية تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

guaddamed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الطرز و للخياطة اإلخالص جمعية الجمعيةاسم    

لخليفي محمد  رئيس الجمعية 

لخليفي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664826413

سليمان سيدي الغماريين حي 1 الزنقة 31 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationelikhlass@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية الفتاة تنمية جمعية الجمعيةاسم    

mailto:Sghirbdellah4@gmail.com
mailto:guaddamed@gmail.com
mailto:associationelikhlass@gmail.com
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الطالبي نورى  رئيس الجمعية 

الطالبي زهور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667430070

سليمان سيدي بومعيز جماعة احسين بن موسى أوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1537500472

a.d.fr@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  سيدي قاسم

النسوية والتربية للخياطة أمنية الجمعيةاسم    

الحنوني ازهور  رئيس الجمعية 

الحنوني ازهور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678987167

صعبة وضعية في المرأة وإدماج النساء تأهيل مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 

والتنمية واألسرة للمرأة مسار الجمعيةاسم    

اجعيفر عائشة  رئيس الجمعية 

اجعيفر عائشة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1603704137

بلقصيري مشرع األمل ودادية11 رقم بيطات حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

massar-2013@hotmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

 

والمرأة لألسرة شمل الجمعيةاسم    

الدازي حفيظة  رئيس الجمعية 

mailto:a.d.fr@hotmail.fr
mailto:massar-2013@hotmail.com
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حموش جمال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661546651

القنيطرة د: شطر العربي المغرب النساء وتأهيل استقبال مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537353618

 الفاكس 

chaml_ass@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والتعاون للتنمية األمل الجمعيةاسم    

جوطي السالم عبد  رئيس الجمعية 

اجعيفر عائشة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1634411259

بلقصيري مشرع الحسني الحي  286  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537906047

 الفاكس 

asa.joti@live.fr العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  أزيالل

لتباروشت والتعاون التنمية جمعية الجمعيةاسم    

ابعوز محمد  رئيس الجمعية 

ابعوز محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1655418696

تباروشت جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tabaroucht@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

البشرية للتنمية تيدوا جمعية الجمعيةاسم    

يشو سعيد  رئيس الجمعية 

يشو سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1615701365

انركي جماعة تيدوا مدرسة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tidwa@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية ملول اسيف جمعية الجمعيةاسم    

شوكران السالم عبد  رئيس الجمعية 

شوكران السالم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1619402889

ازيالل - انركي جماعة تيمقيت دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assif@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

أزيالل - تادلة :الجهة    

mailto:tabaroucht@hotmail.fr
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الجبلية والسياحة والبيئة للتنمية بوكماز ايت اصدقاء جمعية الجمعيةاسم    

جلو نجمة  رئيس الجمعية 

جلو نجمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666193187

ازيالل-بوكماز ايت تالسنانت دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1676281873

 الفاكس 

amis@yahoo.fr  االلكترونيالعنوان  

 

والتضامن والبيئة للتنمية ازالفن جمعية الجمعيةاسم    

جالل ابراهيم  رئيس الجمعية 

جالل ابراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672073683

ازيالل-111 الدار رقم ازالفن حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

aades2007@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والعمل للعلم النسوية النور جمعية الجمعيةاسم    

بركاز مينة  رئيس الجمعية 

بركاز مينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668143869

واويزغت جماعة بئرانزران  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 1523442990

annour11@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

المستدامة المحلية للتنمية الصداقة جمعية الجمعيةاسم    

احساين خويا محمد  رئيس الجمعية 

mailto:amis@yahoo.fr
mailto:aades2007@yahoo.fr
mailto:annour11@yahoo.fr
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احساين خويا محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672065463

عباس ايت جماعة انبدزكين دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assadaka@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والتواصل للتنمية بويلغمان جمعية الجمعيةاسم    

ازروال حسن  رئيس الجمعية 

ازروال حسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1642164622

المركز امحمد ايت جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

boulghmane@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والتواصل للتنمية تمديغوت جمعية الجمعيةاسم    

حادجي احماد  رئيس الجمعية 

حادجي احماد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1637306381

ازيالل امحمد ايت تمديغوت دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1673183027

 الفاكس 

asso.tam2008@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

ازيالل-فرع االمية ومحاربة االساسية للتربية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

أحرار هشام  رئيس الجمعية 

أحرار هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666457189

mailto:assadaka@hotmail.fr
mailto:boulghmane@hotmail.fr
mailto:asso.tam2008@gmail.com
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ازيالل- 12 زنقة التقدم حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hichamazilal@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  بني مالل

مالل بني االجتماعية للتنمية الفردوس الجمعيةاسم    

اعليوات محمد  رئيس الجمعية 

اعليوات محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661480921

مالل بني 31رقم 1زنقة لالعائشة حي  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

lalaferdaws@yahoo.fcom العنوان االلكتروني 

 

والبيئة والتربية للتنمية فرصة الجمعيةاسم    

الزيتوني الكريم عبد  رئيس الجمعية 

الزيتوني الكريم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673116280

القصيبة الثاني الحسن شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ass.mef2013@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 االمية ومحاربة االولي بالتعليم االرتقاء الجهوية الجمعية
النظامية غير والتربية  

الجمعيةاسم   

نزيه زهراء الجمعيةرئيس    

نزيه زهراء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1607293183

أزيالل الفرح حي  عنوان الجمعية 

mailto:hichamazilal@hotmail.fr
mailto:lalaferdaws@yahoo.fcom
mailto:ass.mef2013@gmail.com
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

benimellalenf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتضامن لتنمية يعقوب ايت تفطويت الجمعيةاسم    

العثماني المصطفى  رئيس الجمعية 

العثماني المصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661573002

القصيبة دير يعقوب ايت دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

benimellalenf@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

البشرية والتنمية للتربية اسراء الجمعيةاسم    

التاقي مريم  رئيس الجمعية 

التاقي مريم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1627709063

64 مالل بني الوفاء حي المتنبي شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

association.israe@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية تادلة نساء الجمعيةاسم    

وعليشان فاطمة  رئيس الجمعية 

وعليشان فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1606761474

تادلة قصبة 113رقم اسمارة زنقة البام حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mailto:benimellalenf@gmail.com
mailto:benimellalenf@gmail.com
mailto:association.israe@gmail.com
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benimellalenf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المستدامة والتنمية والتضامن للتكافل اسمارة حي الجمعيةاسم    

بولخير محمد  رئيس الجمعية 

بولخير محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1608357221

تادلة قصبة 111رقم اسمارة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

benimellalenf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعي والتكافل للتنمية عياض القاضي الجمعيةاسم    

مخوخي بوكيلي الحسن  رئيس الجمعية 

مخوخي بوكيلي الحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660404066

مالل بني الهدى حي 13فيال  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523424843

 الفاكس 1523424843

cadiayad94@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

النسوية لمبادرة القرى أم الجمعيةاسم    

الحق عبد خدوج الال  رئيس الجمعية 

الحق عبد خدوج الال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672176972

العنصر فم جماعة سابك اهل دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

benimellalenf@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:benimellalenf@gmail.com
mailto:benimellalenf@gmail.com
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الغازي عين الجبل اكليل الجمعيةاسم    

المخنتر رحمة  رئيس الجمعية 

المخنتر رحمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1655397374

مالل بني الغازي عين  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

benimellalenf@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

اكناو اوالد فرع والثقافة والتربية للفن القنديل جمعية الجمعيةاسم    

شكور مباركة  رئيس الجمعية 

شكور مباركة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1637226757

اكناو اوالد المركز لعيايطة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mbarka_chakour@live.fr العنوان االلكتروني 

 

العنصر فم فرع المغرب اطفال الطالئع منظمة الجمعيةاسم    

بوهاشم اسماعيل  رئيس الجمعية 

بوهاشم اسماعيل البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678646207

العنصر فم جماعة ادوز دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

opem.foumalanser@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

مالل بني والتنمية للتربية المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

راشد شفيق  رئيس الجمعية 

mailto:benimellalenf@gmail.com
mailto:mbarka_chakour@live.fr
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راشد شفيق البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668507819

مالل بني 31الرقم 1زنقة سالم سي حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bouizrane@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية المرأة لتنمية الروح الجمعيةاسم    

خونة بوشرى  رئيس الجمعية 

خونة بوشرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1631386228

اسعيد اوالد عبو ابن علي اوالد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bouchra.khona@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القرويين والطفل بالمرأة النهوض الجمعيةاسم    

والعريف فاطنة  رئيس الجمعية 

غانمي زهرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611608723

اغبالة نيعلي تيزي دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ikram1234@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجهوية للتنمية الكرازة الجمعيةاسم    

الغيالني الكريم عبد  رئيس الجمعية 

الغيالني الكريم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662617403

mailto:bouizrane@gmail.com
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مالل بني اطحيش ايت 121 رقم بغداد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523488082

 الفاكس 1523488082

akder98@yahoo.fr  االلكترونيالعنوان  

 

 نيابة:  الفقيه بن صالح

محمود والد اصدقاء الجمعيةاسم    

الحمدوشي مهدية  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111311311

بوموسى حد اوالد قيادة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

السبت سوق فرع الجوال الكشاف منظمة الجمعيةاسم    

البداوي نجاة  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113311231

السبت سوق  دائرة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

للتنمية فرج اوالد جمعية الجمعيةاسم    

ربيع محمد  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111111111

ناصر اوالد فرج اوالد دوار  عنوان الجمعية 
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

المعاقين لألشخاص األمل جمعية الجمعيةاسم    

أوطالب صوفية  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111111311

صالح بن الفقيه 21 الرقم 11 الزنقة الفطواكي حمان شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

الطفل وحقوق للتربية منى الجمعيةاسم    

المترو جمال  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113111211

صالح بن الفقيه دائرة  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

االمية ومحاربة االساسية للتربية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

امسعاد الرويس  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111131211

عياد والد دائرة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 
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 العنوان االلكتروني 

 

والتضامن للتنمية االجتماعية الوفاق الجمعيةاسم    

النصري يوسف  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111111111

السبت سوق  دائرة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 

القروية االسرة لتنمية مالل بني لقاء جمعية الجمعيةاسم    

فوزية شليح الجمعيةرئيس    

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1112111211

مالل بني سالم  السي حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

صعبة وضعية في االطفال لدعم الصداقة الجمعيةاسم    

محمد الحمزاوي  رئيس الجمعية 

البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111112121

الربيع ام الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

 

 

 
بولمان - فاس :الجهة    
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 نيابة:  بولمان

االجتماعية واالعمال  للتنمية الخير الجمعيةاسم    

االدريسي مصطفى  رئيس الجمعية 

االدريسي مصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666066374

ميسور- انزران بئر حي الرمان زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

akdos2012@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  صفرو

والتضامن والتكوين للتربية األسرة فضاء الجمعيةاسم    

مزاورو الدريسية  رئيس الجمعية 

مزاورو مينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662030577

صفرو2 مسعودة ستي 31 رقم2ج جناح2 بربارة تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

cyberatlas.city@hotmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

صفرو فرع2 األمية ومحاربة األساسية للتربية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

حماموش سميرة  رئيس الجمعية 

العالي عبد اليوبي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668075019

صفرو2 األول إدريس الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

samirahmamouch@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:akdos2012@gmail.com
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والشراكة للتنمية التضامن الجمعيةاسم    

العسري محمد  رئيس الجمعية 

اليوبي لحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676115665

79. المنزل2  الجديد الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

attadamoun.dp@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الخصوصي والتعليم للتكوين الحكمة بيت تعاونية الجمعيةاسم    

بيحة فؤاد  رئيس الجمعية 

بيحة فؤاد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1553319535

صفرو2الهواري حجر2الورد شارع 136  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bigaro_cerise@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

النسائية للتنمية الثقة الجمعيةاسم    

بوبكر العزيزة  رئيس الجمعية 

بوبكر العزيزة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611055733

كندر إيموزار2 فريش شارع2 المرأة وتأهيل تكوين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

atikabal@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

نسائية إبداعات الجمعيةاسم    

العابدي أمينة الجمعيةرئيس    

mailto:attadamoun.dp@gmail.com
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العابدي أمينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678942705

صفرو2 األول إدريس الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

acf_sefrou@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

بالمرأة للنهوض التميز الجمعيةاسم    

نقاش مليكة  رئيس الجمعية 

نقاش مليكة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672282983

 عنوان الجمعية صفرو2  المقاسم2 الخاصة ETIG مؤسسة

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

d.meskine@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  فاس

االجتماعية لألعمال المجد جمعية الجمعيةاسم    

المكاس فاطمة  رئيس الجمعية 

المكاس فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1606057246

فاس بوجيدة سيدي اكنول زنقة 100  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assmajd@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

والثقافة للتربية الشعلة جمعية الجمعيةاسم    

الحياني خالد  رئيس الجمعية 

mailto:acf_sefrou@yahoo.fr
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الحياني خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666911310

فاس البطحاء الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hayani.khalid2008@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتضامن للتنمية الموحدين جمعية الجمعيةاسم    

الموحد فاطمة  رئيس الجمعية 

الموحد فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1634763249

كناوة صهريج المكزاري بالد  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

service.alpha.enf.fes@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المغربي النسائي الوطني االتحاد الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

خيي خدوج  رئيس الجمعية 

البراز فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660902780

فاس البطحاء األندلس مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535610355

 الفاكس 

unfm_fez@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية للتنمية النهضة جمعية الجمعيةاسم    

خلفاوي كنزة الجمعيةرئيس    

خلفاوي كنزة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1681756988
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فاس النقبي عين ياقوت لاللة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bella-k2006@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الشباب و الطفولة الجمعيةاسم    

البوزياني اسماء  رئيس الجمعية 

البوزياني اسماء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1614682237

القدس الشباب دار فلسطين شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1535932107

as.ejef@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

الخضراء الجزيرة جمعية الجمعيةاسم    

أخسي خالد  رئيس الجمعية 

الصاخي حنان البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1640506076

هارون عين أوالدي مركز مبروكة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535753576

 الفاكس 

aljazira91@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

األمية ومحاربة للتنمية الجهوي المركز الجمعيةاسم    

بوسليخن عزيز محمد  رئيس الجمعية 

لحريشي كنزة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661177787

فاس المرجة العلمي تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535726948
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 الفاكس 

crda.fes@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الرائد الشباب جمعية الجمعيةاسم    

فتح يوسف  رئيس الجمعية 

فتح يوسف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1633122467

فاس 3 طارق حي التكوين مركز  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 

ajad.maroc@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية الشباب ملتقى جمعية الجمعيةاسم    

عاطش محمد  رئيس الجمعية 

الشافي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1619343747

الجديد فاس بلعربي بكر أبي مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

chafimohammed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والثقافة والتنشيط للتنمية أفنان جمعية الجمعيةاسم    

شهبون الصمد عبد  رئيس الجمعية 

شهبون الصمد عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664356136

فاس المسيرة حي المستقبل تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

afnandaco@gmail.com العنوان االلكتروني 
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القدميري امحمد الحاج مؤسسة الجمعيةاسم    

القادري شكيب  رئيس الجمعية 

السعداني سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661202011

فاس بنسودة الوحدة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535644020

 الفاكس 1535640619

fes.kadmiri.fondation@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والثقافي البيئي للعمل زالغ جمعية الجمعيةاسم    

براهمي السالم عبد  رئيس الجمعية 

المسعودي الحق عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664302090

فاس بوجيدة سيدي الشديد جنان 147  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535762533

 الفاكس 

zalagh2020@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الثقافة و للتربية الشعلة الجمعيةاسم    

الحياني خالد  رئيس الجمعية 

الحياني خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666911310

البطحاء الفجالين واد 20  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hayani.khalid2008@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الناس حقوق كزرلم الجهوي الفرع الجمعيةاسم    

 رئيس الجمعية 
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حماني نبيلة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1650334907

فاس الجديدة المدينة الشفشاوني شارع 11 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535943511

 الفاكس 1535940981

centredgfes@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  موالي يعقوب

واإلنماء للتنشيط الشياب جمعية الجمعيةاسم    

أعراب حميد  رئيس الجمعية 

أعراب حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1671230032

يعقوب موالي إقليم رواضي سبع جماعة هللا عين الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

asschabab@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
تافياللت مكناس :الجهة    
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 نيابة:  افران

أزرو فرع األمية محاربة و األساسية للتربية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

العلوي ديدي محمد  رئيس الجمعية 

العلوي ديدي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678594020

أزرو أحداف 1 األرز 121 رقم 1 الزنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ligueazrou@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

والـتنـمـــية للتربية التجــديـد جـمعية الجمعيةاسم    

مـحــمـــد جــــودار  رئيس الجمعية 

مـحــمـــد جــــودار البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662493322

افران اقليم تيمحضيت جماعة المركز تيمحضيت تشنكورت حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

joudarelhaj@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  ADMAَ   المتوسط االطلس تنمية جمعية  

بلفقيه شريف   رئيس الجمعية 

االدريسي المهدي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673978597

افران االخوين جامعة الجمعية عنوان   

 الهاتف الثابت 1535561473

 الفاكس 1535561466

e.idrissi@aui.ma العنوان االلكتروني 
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والتخييم التربية اصدقاء جمعية الجمعيةاسم    

والزين رشيد  رئيس الجمعية 

الزهيري عزيز البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1669547699  

إفران واد جماعة المرمز األحد سوق  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

aziz_zouhairi@live.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  الحاجب

االمية ومحاربة االساسية للتربية المغربية العصبة جمعية الجمعيةاسم    

الضاوية مدان  رئيس الجمعية 

الضاوية مدان البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1620962282

الحاجب 31 رقم الثاني الطابق البلدي السوق عمارة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

madane-daouia@yahoo.ma العنوان االلكتروني 

 

والثقافة واالدماج للتنمية التوحيد جمعية الجمعيةاسم    

حليمة قرداش  رئيس الجمعية 

حليمة قرداش البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1679204142

لقصير ابوهو اعلي ايت دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 

 نيابة:  الرشيدية

كلميمة  االجتماعية والتنمية  للثقافة الوفاق جمعية الجمعيةاسم    
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احمد العمري  رئيس الجمعية 

ادريس بخال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668148605

كلميمة كاوز  بوتنفيت  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535882417

 الفاكس 1535882417

wifakassociation@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

كلميمة والتكوين للتربية الواحة القرائية التعاونية الجمعيةاسم    

ايوبي رشيد  رئيس الجمعية 

عرجاوي عزيز البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668462584

كلميمة مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rachid9.ayoubi@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

تنجداد  النسوي العمل لتنمية فركلة جمعية الجمعيةاسم    

السعيد بامو  رئيس الجمعية 

الرزاق عبد عولي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661955901

تنجداد النيمرو  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

abdou979@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الريصاني تبوعصامت  والتنمية للثقافة الشروق جمعية الجمعيةاسم    

الودغيري الكريم عبد  رئيس الجمعية 

الودغيري الكريم عبد البرنامجالمسؤول عن    
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 الهاتف المحمول 1673555512

الريصاني- تبوعصامت قصر  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

chourouk_elouadghiri@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

بودنيب البيئة و للتنمية االرض أصدقاء جمعية الجمعيةاسم    

لمرابط حسن  رئيس الجمعية 

البوحفصي حسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667272334

المركز بودنيب  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535780728

 الفاكس 1535780229

assamidboud@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

بودنيب االجتماعية والتنمية والتربية للثقافة الواحة جمعية الجمعيةاسم    

امحمد موالي بنشريف  رئيس الجمعية 

فيو امبارك البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668955723

بودنيب مركز-هللا عبد بن عالل زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535780714

 الفاكس 1535780714

wahati15@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 و االجتماعي والعمل التراث على للمحافظة  األصالة جمعية
الجرف التنموي  

الجمعيةاسم   

الهادي عبد بنعيسي  رئيس الجمعية 

خويا بابا محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1659699456

الجرف 111 رقم 11 الزنقة 12 هللا عبد بن عالل شارع  عنوان الجمعية 
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1535789386

alasalajorf@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  جمعية غريس للثقافة والرياضة واالعمال االجتماعية كلميمة  

 رئيس الجمعية كلو الحسين

البرنامجالمسؤول عن  كلو عبد الرحيم  

 الهاتف المحمول 0662025237

 عنوان الجمعية قصر كلميمة

 الهاتف الثابت 0535885279

 الفاكس 

ghrisas@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 نيابة:  خنيفرة

القروية للتنمية التكوين و التربية مراكز خريجات جمعية الجمعيةاسم    

ومكلول نعيمة  رئيس الجمعية 

ومكلول نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1618055481

الحمام جماعة ـ المركز تيغزى  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

adfed@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الثقافة و للتنمية المسيرة جمعية الجمعيةاسم    

منصوري رشيد  رئيس الجمعية 

كافي لحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666517578

خنيفرة المسيرة حي 2 بلوك 3 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 
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kafi7-yassine@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  مكناس

األمية ومحاربة األساسية للتربية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

فيسكيل نجاة  رئيس الجمعية 

فيسكيل نجاة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662408721

البساتين العسكري الحي 31 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

fisnajat@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

المعاق لتأهيل األمل الجمعيةاسم    

محمد الدقاقي  رئيس الجمعية 

كريم ودغيري البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 0661234757

الحنا فندق  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0535533855

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

األسرة لتأهيل التنمية فضاء الجمعيةاسم    

قريشي فؤاد الجمعيةرئيس    

البرنامجالمسؤول عن  السعدية اللوي عبد  

 الهاتف المحمول 0652738739

الزيتونة جامع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 
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واالجتماعي التربوي النسوي لالشعاع بسمة الجمعيةاسم    

عسري حجيبة  رئيس الجمعية 

عسري حجيبة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660902095

مكناس الزيتون  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

Bassmahajiba@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

واالجتماعية والثقافية للتنمية المستقبل طالئع الجمعيةاسم    

الرافعي التهامي  رئيس الجمعية 

الرافعي التهامي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667038807

مكناس بوزكري سيدي السعادة حي 1 رقم القري الفقيه زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

talai-moustakabal@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

والتنمية والثقافة للرياضة الشباب الجمعيةاسم    

عزوزي محمد  رئيس الجمعية 

عزوزي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664208291

عمر موالي برج 321 رقم ج بلوك  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

association-jsc@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتكوين والتربية للقرائية النماء الجمعيةاسم    

لحسن بلحاج  محمد  رئيس الجمعية 
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الكموني أسماء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1643794378

12رقم اسباتا الخطابي عبدالكريم شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

asmakamou@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  مبادرات  

الودغيري كريم  رئيس الجمعية 

الودغيري كريم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 0661986134

ي قبة السوقالحنا فندقالمركز الثقافي   عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية والخدمات األمية ومحاربة األساسية للتربية الهدى الجمعيةاسم    

فييالسر سعاد  رئيس الجمعية 

السريفي سعاد البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1615817345  

ويسالن القدس حي طنجة زنقة 311 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1664756611

 الفاكس 

assoalhouda2008@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للتواصل الصداقة الجمعيةاسم    

فيصل حداشي  رئيس الجمعية 

فيصل حداشي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111111111

mailto:asmakamou@hotmail.com
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عمار بني نزالة شرقاوة جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assadakamekarsal@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

ويسالن والتكوين والتربية المرأة لتنمية االفق الجمعيةاسم    

قلهو فاطمة  رئيس الجمعية 

قلهو فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670063150

ويسالن 313 رقم 31 درب اسفي زنقة النصر حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535548239

 الفاكس 1535548239

Kkalhou-ofok@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

المغربية األسرة حماية الجمعيةاسم    

بوزكري عبلة  رئيس الجمعية 

فيسكيل سعاد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113111221

حمرية حشاد فرحة زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1111131131

bouzekri2055@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

 

 نيابة:  ميدلت

الجمعيةاسم   األمية ومحاربة األساسية للتربية المغربية العصبة  

الجوهري يوسف  رئيس الجمعية 

الجوهري يوسف البرنامجالمسؤول عن    

mailto:assadakamekarsal@gmail.com
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 الهاتف المحمول 1661739093

الريش المسيرة تجزئة 159  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535589031

 الفاكس 

liguealpharich@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 القروية الفتاة وتنمية األولي والتعليم للتربية األطلس قلب
 ببومية

الجمعيةاسم   

فضيلي رابحة  رئيس الجمعية 

فضيلي رابحة البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1670370323  

بومية 13 رقم المخازن واد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

addrem@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

المرأة وادماج والشباب الطفولة لرعاية كير فضاء الجمعيةاسم    

ادويرا الحسان موالي  رئيس الجمعية 

ادويرا الحسان موالي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664191194

كرامة الجدير الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

espaceguir2011@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

الخاصة الحاجات ذوي األطفال إلعانة االمل الجمعيةاسم    

ملكاوي عمر  رئيس الجمعية 

ملكاوي عمر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670180355

mailto:liguealpharich@gmail.com
mailto:addrem@hotmail.com
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ميدلت 2 الرياض- المرأة وتاهيل تكوين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1540026888

 الفاكس 

melkaouioumar@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 نيابة:  الخميسات

زعاير - زمور - سال - الرباط :الجهة    
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التنمية و الثقافة و للتربية امل الجمعيةاسم    

عموري سعيد  رئيس الجمعية 

عموري سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1636200782

تيفلت االندلس حي 555  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

ammourisaid@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

التنمية و البيئة على للتربية شعاع الجمعيةاسم    

الشبيني الدين نور  رئيس الجمعية 

الشبيني الدين نور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662038729

 السالم ،حي الفاسي عالل زنقة و الحارثي شارع ملتقى 01
 الخميسات

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1534925682

 الفاكس 

chbinoured@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

المجالين لتنمية تيفلت جمعية الجمعيةاسم    

الشراج الرحمان عبد  رئيس الجمعية 

الشراج الرحمان عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667277876

تيفلت الرزاق عبد سيدي ب ض  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

cherrajab@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

للجميع التنمية الجمعيةاسم    

درقوش فتيحة  رئيس الجمعية 

mailto:ammourisaid@yahoo.fr
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درقوش فتيحة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662523395

الخميسات الخطاب بن عمر زنقة 11  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0537557358

 الفاكس 0537557358

asstanmiya@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المدرسي النقل ارتقاء الجمعيةاسم    

رحمون مليكة  رئيس الجمعية 

رحمون مليكة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670186250

الخميسات الكنزرة االثنين سوق  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف    

 الفاكس 0537550278

Iirtiqae2007@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

التضامن و امةدالمست للتنمية االطلس امجاد الجمعيةاسم    

الشتوي التهامي  رئيس الجمعية 

الشتوي التهامي البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1666969619  

الخميسات رياغل و بني زنقة سيناء بن شارع 1  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537552596

 الفاكس 

 

 

الماء راس الجمعيةاسم    

بنمنصور هللا عبد  رئيس الجمعية 

معاش الدين نور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662897948

mailto:asstanmiya@gmail.com
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بوقشمير النسوي المجمع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

noro555@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الرباط فرع النسائية المقاومة النعاش االنطالق نقطة فضاء الجمعيةاسم    

اوبنعيسى فنيدة  رئيس الجمعية 

اوبنعيسى فنيدة البرنامجالمسؤول عن    

المحمول الهاتف 0600004203  

الرباط حسان 32 رقم شقة االندلس اقامة 1 صفرو زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assespace@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 القروية للتنمية التحرير جيش اعضاء و المقاومة قدماء ابناء
القروية و الفالحية  

الجمعيةاسم   

لحسن خليد  رئيس الجمعية 

لحسن خليد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1614123169

للممرضين السكنى مجمع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0537554717

tighza@gmail.gmai.com العنوان االلكتروني 

 

 

 

 نيابة:  الرباط

شابة افاق الجمعيةاسم    

المرق هشام  رئيس الجمعية 

المرق هشام البرنامجالمسؤول عن    

mailto:noro555@hotmail.fr
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 الهاتف المحمول 1668905943

الرباط م2ي2ح الخير حي 231113ب2ص  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

AFAK@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

االسرة ربيع الجمعيةاسم    

قاش عزيزة  رئيس الجمعية 

قاش عزيزة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1639011512

 عنوان الجمعية الرباط م2ي2ح االقواس 11 رقم DVبلوك

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

APFD.ASSO@GMAIL.COM العنوان االلكتروني 

 

 غيرمستقرة وضعية في االطفال لمساعدة المغربية الجمعية
 الرباط

الجمعيةاسم   

بوعبيد ثريا الجعيدي  رئيس الجمعية 

التازي رقية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1651311987

الرباط اليوسفية رقراق ابي حي مراح اوالد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537752747

 الفاكس 

youssoufia@amsip.org العنوان االلكتروني 

 

 

االسرة حماية الجمعيةاسم    

سميرس بناني لطيفة  رئيس الجمعية 

بوتهري بنعاشر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641274375

mailto:AFAK@gmail.com
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الرباط م2ي2ح2هللا في الرجاء دوار البركة زنقة الرحمة شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111113131

 الفاكس 

a.p.f.m@menara.ma العنوان االلكتروني 

 

المغرب في التنمية اوراش الجمعيةاسم    

الحسن صاخي  رئيس الجمعية 

الري ايت الكبير عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1642298332

الرباط الرياض اكدال الليمون حي 1 رقم االفغاني زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assocdm@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

للثقافة تينور الجمعيةاسم    

بنسعيد فريد محمد  رئيس الجمعية 

بوطالب هناء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1600010264

 الدار 22 رقم السويسي زعير طريق قاسم بئر مدون اقامة 73
 البيضاء

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 0537755151

 الفاكس 0537757161

hanae.boutaleb@ftc.ma العنوان االلكتروني 

 

 

 

 نيابة:  الصخيرات تمارة

مفتوحة آفاق الجمعيةاسم    

الراجي عائشة  رئيس الجمعية 

الراجي عائشة البرنامجالمسؤول عن    

mailto:a.p.f.m@menara.ma
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 الهاتف المحمول 1640074169

 الشريف علي موالي شارع العربي المغرب حي 246
تمارة 2المسيرة  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1537606996

 الفاكس 

horizonsouverts@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية شابة آفاق الجمعيةاسم    

المرق هشام  رئيس الجمعية 

المرق هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676334445

الرباط المنصور، يعقوب حي الصهريج حي 11 رقم س سكتور  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0537754174

 الفاكس 0537756011

jeunes.horizons@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

مستقرة غير وضعية في األطفال لمساعدة المغربية الجمعيةاسم    

بوعبيد الجعيدي ثريا  رئيس الجمعية 

بوعبيد الجعيدي ثريا البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661660374

الرباط اليوسفية مراح أوالد شارع رقراق أبي حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537780510

 الفاكس 1537752747

amesip@amesip.org العنوان االلكتروني 

 

 

المرآة تأهيل و تكوين لمركز المسيرة التضامن الجمعيةاسم    

حواش سميرة  رئيس الجمعية 

حواش سميرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611788313

mailto:horizonsouverts@yahoo.fr
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العودة عين التضامن حي المرأة تأهيل و تكوين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537748515

 الفاكس 1537748515

asstadamoun2013@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الصباح القروية المرآة الجمعيةاسم    

موساوات جميلة  رئيس الجمعية 

موساوات جميلة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661561979

تمارة الصخيرات الصباح التكوين و التربية مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537605005

 الفاكس 

association_sebah@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المرآة و للطفل الطائر وكر الجمعيةاسم    

عليوي يطو  رئيس الجمعية 

عليوي يطو البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662263696

تمارة 2 مسرور حي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

allioui.ito@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

-تمارة فرع -التضامن و للتنمية األسرة ربيع الجمعيةاسم    

فارس رشيدة  رئيس الجمعية 

فارس رشيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1674597995

تمارة الرزوقي إقامة 2 رقم 1عمارة الذهبي المنصور حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537640717

mailto:asstadamoun2013@gmail.com
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 الفاكس 1537640717

apfd.asso@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  سال

المكفوفين إلدماج المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

أجبون عمر  رئيس الجمعية 

أجبون عمر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1665490949

سال تابريكت 12 رقم الكبير القصر زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537856008

 الفاكس 1537856008

acam1987@hotamail.com العنوان االلكتروني 

 

 مستقرة غير وضعية في االطفال لمساعدة المغربية الجمعية
سال فرع  

الجمعيةاسم   

بوعبيد الجعيدي ثريا  رئيس الجمعية 

بوعبيد الجعيدي ثريا البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661144848

الرباط اليوسفية كندافة زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537780510

 الفاكس 1537780510

moulay-ismail@amesip.org العنوان االلكتروني 

 

 

االسري والتعاون للتضامن الوفاء جمعية الجمعيةاسم    

بدر وفاء  رئيس الجمعية 

بدر وفاء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661099699

 2 رقم 33 عمارة الشيخ زواية زنقة عبدهللا موالي شارع
سال تابريكت  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1537863260
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 الفاكس 1537786330

alwafaeassociation@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

الحمراء الساقية - بوجدور - العيون :الجهة    
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 نيابة:  العيون

المغرب لنساء الوطني اإلتحاد الجمعيةاسم    

لكليلي العزة  رئيس الجمعية 

موريد الوالي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676791155

الجمعوي الفضاء قرب الوحدة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

unfm@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  بوجدور

والتضامن للتنمية الحوار جمعية الجمعيةاسم    

سوسان مولود  رئيس الجمعية 

سوسان مولود البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1604091093

بوجدور التنمية الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

elhiwar.boujdour@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

واالجتماعية الثقافية األمل جمعية الجمعيةاسم    

السالمي أحمد  رئيس الجمعية 

السالمي أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667501728

بوجدور بالمهدي الحسن حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

so.lqiraa2014@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:unfm@gmail.com
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االجتماعية والتنمية للتربية مبادرة جمعية الجمعيةاسم    

بنيحيى سعدية  رئيس الجمعية 

بنيحيى سعدية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677217672

بوجدور الوحدة الحي دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

saadi_79@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
الحسيمة - تاونات - تازة :الجهة    
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 نيابة:  الحسيمة

الجمعيةاسم  بإكاون والتضامن للتنمية النور  

بوتمين قوبع  رئيس الجمعية 

بوتمين قوبع البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666299607

الحسيمة إقليم إكاون مركز الصالحي عمارة عمارة 1 رقم شقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

boutminabah@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  باألسرة للعناية لرحمةا  

المسعودي كريمة  رئيس الجمعية 

المسعودي كريمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676146835

وعلي يوسف آيت جماعة 2311ب2ص  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

arrahma_2006@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

األسرة لتأهيل المستقبل الجمعيةاسم    

أفريحي كريمة  رئيس الجمعية 

أفريحي كريمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668215064

06 الحسيمة الرياض، شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539985666

 الفاكس 1539985666

afrihii@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:boutminabah@yahoo.fr
mailto:arrahma_2006@hotmail.fr
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االجتماعية للتنمية النجاح الجمعيةاسم    

أمصطايبو المنعم عبد  رئيس الجمعية 

أمصطايبو المنعم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670355994

إمزورن/ النصر مكتبة/وعمر موسى آيت حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111111111

 الفاكس 

 Amess80@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

األمية ومحو للتنمة النور مسيرة الجمعيةاسم    

حاكي حنان  رئيس الجمعية 

أمغار الحكيم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670353752

الحسيمة - الفتاة دار أنغوال شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539983396

 الفاكس 0539983336

hakim_oumghar@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

النسائي للتنشيط المنال الجمعيةاسم    

بلعيش سميرة  رئيس الجمعية 

بوداهم كريمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668756549

الحسيمة تمسمان شارع حدو باريو النسوي االجتماعي المركب  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539983355

 الفاكس 1539983355

elmanal2004@yahoo.es العنوان االلكتروني 

 

 

 

النسائي للعمل تويا الجمعيةاسم    

mailto:hakim_oumghar@hotmail.com
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عالش نجاة  رئيس الجمعية 

عالش نجاة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1628878572

الحسيمة -كموالب للصم االجتماعي المركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539984101

 الفاكس 1539984101

ataf.touya2001@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  تازة

األطلس كشاف منظمة الجمعيةاسم    

الزوبع امحمد  رئيس الجمعية 

الزوبع امحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662190049

العليا تازة  113 رقم ب ص  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535270668

 الفاكس 1535671840

scoutatlas.taza@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية المرأة وتأهيل المستدامة والتنمية للتربية تيفاوين الجمعيةاسم    

أبطوي محمد  رئيس الجمعية 

أبطوي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662829709

تازة أكنول دائرة  الجنوبية اكزناية جماعة  غمارات دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

assotifawine@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

المعاقين لألشخاص النهضة الجمعيةاسم    

لمقدم بن بوبكر  رئيس الجمعية 

mailto:ataf.touya2001@gmail.com
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لمقدم بن بوبكر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667640761

أمليل واد  بوحلو جماعة أفراك دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1535275233

benlamkadem-taza@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

التنمية أجل من التواصل الجمعيةاسم    

عوياد حنان  رئيس الجمعية 

عوياد حنان البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662458377

 تايناست دائرة تايناست قيادة البرارحة جماعة العطاطرة دوار
 تازة

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

azmazo@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية للتنمية النسائية الخنساء الجمعيةاسم    

لشهب الزهراء فاطمة  رئيس الجمعية 

فريول حكيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1614421993

تازة بلدية 11 رقم 3 مج 1 القدس حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535212716

 الفاكس 

alkhanssaetaza@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المبادرات تفعيل الجمعيةاسم    

العزوزي أمال  رئيس الجمعية 

بنويس   صومية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667954092

mailto:benlamkadem-taza@hotmail.fr
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تازة بلدية المرأة وتأهيل  تكوين مركز 2 المسيرة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1535210028

 الفاكس 1535285648

tafiil@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  تاونات

والشراكة للتنمية الوحدة الجمعيةاسم    

الشتوي محمد  رئيس الجمعية 

شتويال محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662391760

القرية 11 ب2ص القديم السوق حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

alwahda.karia@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

المستدامة والتنمية للبيئة اشراكة الجمعيةاسم    

اعطيطر عبدالمجيد  رئيس الجمعية 

اعطيطر عبدالمجيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1674844015

القرية الخربة حي الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

atitarchraga@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتنمية محمد با قرية الجمعيةاسم    

المرابط نجاة  رئيس الجمعية 

احميدو بن عبدالحق البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661834134

محمد با قرية المركزي السوق  عنوان الجمعية 

mailto:tafiil@hotmail.com
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

diofkhan@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية القروية المراة جمعية الجمعيةاسم    

يسف بن ديةنا  رئيس الجمعية 

يسف بن ديةنا البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1607915361

اخاللفة بمركز  اعاللش محمد زلنم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

sananawalzahra@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للبيئة المبادرة الجمعيةاسم    

عزوزي محمد  رئيس الجمعية 

عزوزي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1665468307

بوعادل اجنان عين  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0535689609

azouzimohamed01@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للثقافة األمل جمعية الجمعيةاسم    

مغني خديجة  رئيس الجمعية 

مغني خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662347170

محمد با قرية بياضة 11 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mailto:diofkhan@hotmail.fr
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amalp.ma@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

ألف الم الجمعيةاسم    

مولود بن وفاء  رئيس الجمعية 

تيزي فوم عبدالكبير البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668755956

311 ب,ص تاونات مريم لال2إع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

lamalif2007@hotmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

والتآزر للتنمية الساحل جمعية الجمعيةاسم    

الدحموني حسن  رئيس الجمعية 

الدحموني حسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673118020

رغيوة مزراوة قيادة بوطاهر ساحل  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

b.sahel.1962@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتواصل للتنمية اشراكة الجمعيةاسم    

الفاخور محمد  رئيس الجمعية 

الفاخور محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667156943

محمد با قرية دائرة المركز الولجة جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

h_elfakhour52@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  كرسيف

mailto:amalp.ma@yahoo.fr
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للتنمية تنصمت الجمعيةاسم    

ارهجي هللا عبد  رئيس الجمعية 

ارهجي هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1659408096  

بركين مقبل بني دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationtinasmat@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية التواصل الجمعيةاسم    

الدحماني يوسف  رئيس الجمعية 

هرموش هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1806775155

جرسيف ولجمان دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationatawassol@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والرياضة والبيئة والثقافة للتنمية اجمو الجمعيةاسم    

عرفة بن محمد  رئيس الجمعية 

عرفة بن محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670500338

جرسيف الصباب جناعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationajmo@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

القروية للمرأة تيدرين الجمعيةاسم    

وفيق عائشة  رئيس الجمعية 

mailto:associationtinasmat@yahoo.fr
mailto:associationatawassol@yahoo.fr
mailto:associationajmo@yahoo.fr


2015-2014دليل الجمعيات العاملة في مجال التربية غير النظامية                                             الموسم الدراسي      

100 
 

وفيق محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666243677

لقصر رأس جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tidrine@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

القروية المرأة لتنمية الحرية الجمعيةاسم    

حورية لحمر  رئيس الجمعية 

هللا عبد هرموش البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1622023097

هوارة جماعة الجل دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationhouria@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

القروية المرأة وتنمية للتربية ازغار الجمعيةاسم    

شعبان محمد  رئيس الجمعية 

شعبان محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1610193847

لقصر رأس جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationazghar@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  مارواسبا  

الشابي الحسن  رئيس الجمعية 

محمد اشهبون البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666563702

mailto:tidrine@yahoo.fr
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لالعالميات االمل مدرسة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0535675471

 الفاكس 

ecmiec.ach@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

جرسيف النهضة الجمعيةاسم    

المولى عبد النهضاوي  رئيس الجمعية 

المولى عبد النهضاوي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668345414

جرسيف فضيلة تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0535200076

 الفاكس 

abouwafae1990@yahoo.fr العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  اسفي

والتكوين للتربية ضياء جمعية الجمعيةاسم    

البوكيلي مراد  رئيس الجمعية 

البوكيلي مراد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1607577796

 بياضة المجد حي المجد والتكوين للتربية الوطني التعاون مركز
 آسفي

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

adefmaroc@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  الجديدة

والتنمية والتربية للثقافة الوحدة جمعية الجمعيةاسم    

الشرع سعيد  رئيس الجمعية 

الشرع سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664407457

بنور سيدي بوحمام جماعة الماريد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

alwahda2006@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 والجامعي المدرسي والتوجيه لإلعالم المغربية الجمعية
 والمهني

الجمعيةاسم   

فكاك حميد  رئيس الجمعية 

فكاك حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661549184

الجديدة االسماعيلية زنقة 84  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

عبدة - دكالة :الجهة    
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 الفاكس 

infoorientation@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

واالقتصادية واالجتماعية الثقافية للتنمية دكالة جمعية الجمعيةاسم    

الشرقي بن الكريم عبد  رئيس الجمعية 

المقري يوسف البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1662036132  

2  13 ب ص ادريس ابن كدية العلوي يبلعرب محمد شارع
 الجديدة

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1523350582

 الفاكس 1523350604

asso.doukkala@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

األمل دار مركز واألسرة الطفل لمساعدة المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

الوريغلي بشرى  رئيس الجمعية 

رفيق خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661233453

الجديدة باستور شارع 62  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1523340797

 الفاكس 

dar-al-amal@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  اليوسفية

والطفل القروية المرأة لتنمية الغد أمال جمعية الجمعيةاسم    

ساكت لطيفة  رئيس الجمعية 

ساكت لطيفة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668177142

 جماعة أحمد مركزسيدي المحمدي الحي المسيرة شارع
اليوسفية إلقليم الكنتور  

الجمعيةعنوان   

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mailto:infoorientation@yahoo.fr
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mtawjih@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتربية الشباب صوت جمعية الجمعيةاسم    

البوفي لحسن  رئيس الجمعية 

البوفي لحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662108228

اليوسفية التقدم حي بغداد زنقة 2 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mtawjih@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية والتنمية والكفاءات الشابة للطاقات الكرامة جمعية الجمعيةاسم    

الصافي بوبكر  رئيس الجمعية 

الصافي بوبكر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661714904

اليوسفية التقدم حي  الشفشاوني هللا عبد زنقة 11 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bobtoday@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

اليوسفية فرع االجتماعي لإلنماء السالم جمعية الجمعيةاسم    

الكويس سعيد  رئيس الجمعية 

الخالدي الحسين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673187241

اليوسفية الحسني الحي البوسنية زنقة 13 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mtawjih@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:mtawjih@hotmail.com
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اليوسفية للتربية زكورة مؤسسة الجمعيةاسم    

لحرشاب جمال  رئيس الجمعية 

الحائل الدين نور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1699163707

البيضاء الدار الرابع الطابق أنفا شارع 131  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522297330

 الفاكس 

nour78-zima@live.fr العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  سيدي بنور

المندمجة للتنمية الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

الوادي يوسف  رئيس الجمعية 

الوادي يوسف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668444861

بنور سيدي المسيرة حي 692  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

elwadi10@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية لإلعالميات ميديا الجمعيةاسم    

منان ابراهيم  رئيس الجمعية 

منان ابراهيم البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1666659767  

بنور سيدي 111 رقم بام حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mennane1@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

 

mailto:nour78-zima@live.fr
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للتربية زاكورة مؤسسة الجمعيةاسم    

بالحرش جمال  رئيس الجمعية 

القادري غيثة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1674901115

البيضاء أنفا شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1522297330

 الفاكس 

contact@zakoura-education.org العنوان االلكتروني 

 

والتنمية والتربية للثقافة الوحدة الجمعيةاسم    

الشرع سعيد  رئيس الجمعية 

الشرع سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664407457

بنور سيدي بوحمام الماريد دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

alwahda2006@gmail.com العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  أكادير إدا أوتنان

والفن للقافة خطوة الجمعيةاسم    

خرفا محمد  رئيس الجمعية 

خرفا محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1600081829

اكادير  تكوين  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

khoutwa@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

صعبة وضعيى في االطفال لساندة انير الجمعيةاسم    

شباك المجيد عبد  رئيس الجمعية 

شباك المجيد عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666253684

اكادير الصناعي الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

anir@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية واالعمال والتعاون للتنمية الهدى الجمعيةاسم    

حتوش زهرة  رئيس الجمعية 

حتوش زهرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1665845798

اكادير بنسركاو 11 رقم 1 بلوك  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

درعة-ماسة-سوس :الجهة    

mailto:khoutwa@yahoo.fr
mailto:anir@gmail.com
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houda@live.com العنوان االلكتروني 

 

المغربية الحسنية الكشفية الجمعيةاسم    

محمد شجاري  رئيس الجمعية 

محمد شجاري البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 0620691187

تدارت حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

scout.anza@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 والثرات االمية ومحو للثقافة النسوية االجتماعية االعمال
 الصحراوي

الجمعيةاسم   

الصفريوي مرجا  رئيس الجمعية 

ازيكر مريم البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1676401577  

اكادير المحمدي الحي الثاني الشطر  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

association.marja@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

المسعفين االطفال رىق جمعية الجمعيةاسم    

الدمناتي امين  رئيس الجمعية 

طالبي الحسين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662723504

السالم رياض  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528230074

 الفاكس 

direction.vesosag@vesosmaroc.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:houda@live.com
mailto:scout.anza@gmail.com
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الجمعيةاسم  الف الم للتربية و التنمية  

 رئيس الجمعية مينة الموتقي

البرنامجالمسؤول عن  مينة الموتقي  

 الهاتف المحمول 87 33 72 67 06

 عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

asstifawine@gmail,com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  تفاوين للمرأة و التنمية  

 رئيس الجمعية الزهرة الشطبي

البرنامجالمسؤول عن  الزهرة الشطبي  

 الهاتف المحمول 28 64 65 69 06

 عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationanir@gmail,com العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  اشتوكة ايت باها

اشتوكة فرع - المغربية الحسنية الكشفية الجمعيةاسم    

بركات الحسين  رئيس الجمعية 

بركات الحسين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670386464

بها ايت اشتوكة بيوكرى بوردو محمد الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

abdelmalek.bihti@gmail.com العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  انزكان ايت ملول

صعبة وضعية في االطفال انيرلمساعدة جمعية الجمعيةاسم    

شباك المجيد عبد  رئيس الجمعية 

شباك المجيد عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666000000

اكادير الصناعي الحي بوعبيد الرحيم عبد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 

االجتماعي والتكافل للتضامن الرحمة جمعية الجمعيةاسم    

ضيوع العربي  رئيس الجمعية 

ضيوع العربي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1671100273

انزكان تاست داود ايت درب 11رقم131 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

arrahma@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  والتنمية للتربية الم الف جمعية  

مينة الموتقي  رئيس الجمعية 

حنان ضريف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660007902

انزكان الموظفين حي 1 تونس زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

aliflamasso@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية النورللشؤون الجمعيةاسم    

 رئيس الجمعية 

mailto:arrahma@gmail.com
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فاطمة بلفقيه البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1111311111

 عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0528273598

 الفاكس 0528273598

 العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  تارودانت

للتنمية الشباب ملتقى الجمعيةاسم    

نجاح هشام  رئيس الجمعية 

نجاح هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662582014

تارودانت اقنيس حي الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528851386

 الفاكس 

Taroudanntamjd@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

النسوية اساكي قرى امل الجمعيةاسم    

بيمك سعاد  رئيس الجمعية 

بيمك سعاد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662527648

تالوين اساكي مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rosai@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للتعاون اوساي الجمعيةاسم    

هللا عبد ايت محمد  رئيس الجمعية 

mailto:Taroudanntamjd@gmail.com
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هللا عبد ايت محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668673581

تالوين اساكي جماعة نميمون تاركة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

awssai210@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتعاون للتنمية امود الجمعيةاسم    

فرجي مسعود  رئيس الجمعية 

نيدوسعيدان حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662644026

تارودانت ايغرم دائرة نيرس ازغار جماعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hamid_ola@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

واالجتماعية االقتصادية للتنمية افولكي الجمعيةاسم    

ندوسعيدان حميد  رئيس الجمعية 

ندوسعيدان حميد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662644026

تارودانت تالوين تابيا حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hamid_ola@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

صعبة وضعية في االطفال لرعاية اهلي الجمعيةاسم    

وكيل ابو فاطمة  رئيس الجمعية 

مرزوك علي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661447950

mailto:awssai210@hotmail.com
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تارودانت 111 ب ص القصبة حي الحرفي التكوين مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528551794

 الفاكس 

associationahli@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  تنغير

للتنمية مكونة دادس جمعية الجمعيةاسم    

أزغاري لحسن  رئيس الجمعية 

ازغاري لحسن البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662153511

دادس بومالن المسجد ساحة 39  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1524831407

 الفاكس 1524831407

admd_2002@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 نيابة:  زاكورة

االجتماعي التكافل و للتنمية الوفاء الجمعيةاسم    

رمزي ليلى  رئيس الجمعية 

رمزي ليلى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666145364

زاكورة 2درعة تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 0524848992

ass.elwafaa@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

التعليم بمجال النهوض و للتنمية إقرأ الجمعيةاسم    

بقاس اإلله عبد  رئيس الجمعية 

بقاس اإلله عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1602377292

تاكونيت قيادة- اكتاوة جماعة عمرو أوالد قصر  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:associationahli@gmail.com
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 الفاكس 1524897319

iqra_dldl@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الرحل حياة تنمية جمعية الجمعيةاسم    

لحسن براحة  رئيس الجمعية 

لحسن براحة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662529066

زاكورة أمزرو مون اللة زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

vienomad_zagora@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

التنموية المبادرة الجمعيةاسم    

الطاهري عمار  رئيس الجمعية 

الطاهري عمار البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661615987

زاكورة رشيد موالي حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1524848436

 الفاكس 

assid@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الطفولة و األسرة رعاية و االجتماعية للتنمية النسوية النهضة الجمعيةاسم    

أقشباب فاضمة  رئيس الجمعية 

باكبير ابراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666641533

أكدز مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

bakbir2010@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

mailto:iqra_dldl@hotmail.com
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 نيابة:  ورززات

نوالون إمي لجماعة الجمعوي النسيج الجمعيةاسم    

زاهير ابراهيم  رئيس الجمعية 

الشوكي الرحيم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677625642

نوالون إمي جماعة مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

abderrahimchouki88@gmail.com العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  العرائش

لتنمية المشكاة الجمعيةاسم    

التمسماني عواطف  رئيس الجمعية 

التمسماني عواطف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1648805278

الكبير القصر 11 رقم السعيد الجامع ساحة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1539904704

michkat_tanmya@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والبيئة والتربوي االجتماعي للتكافل المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

الراي أحمد  رئيس الجمعية 

الراي أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1620147838

 القصر دائرة/ ابجير اقصر  جماعة موسى اوالد البدور دوار
 الكبير

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539980358

 الفاكس 

takafol@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والتنمية للتربية النسوية العطاء الجمعيةاسم    

بوعشة سعيدة  رئيس الجمعية 

بوعشة سعيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677568096

الكبير القصر 12 رقم 1 درب الكامل سيدي مجموعة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539904189

 الفاكس 1539919441

تطوان - طنجة :الجهة    
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asfarmoussa@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

المستدامة للتنمية المتظامن العمل الجمعيةاسم    

المودن المنعم عبد  رئيس الجمعية 

المرحاوي سميرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668439968

الكبير القصر 11 رقم رشيد موالي شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539904159

 الفاكس 1539904159

moully@live.fr العنوان االلكتروني 

 

بالجمعيات للنهوض إنماء شبكة الجمعيةاسم    

الصحراوي مصطفي  رئيس الجمعية 

التمسماني عواطف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1648805278

الكبير القصر 12 رقم الجديد الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539903922

 الفاكس 1539903922

asso_reseau@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

التنمية فضاء شبكة الجمعيةاسم    

الشريف عزوز  رئيس الجمعية 

السكتاني أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677689968

العرائش11 رقم الزرقطوني شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539913975

 الفاكس 1539910320

fadachabaka@gmail.com العنوان االلكتروني 
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للتنمية الكبير القصر مؤسسة الجمعيةاسم    

العزوزي مصطفى  رئيس الجمعية 

العزوزي ىمصطف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1615032951

 لالعائشة ،حي والرياضي الثقافي ، االجتماعي المركز
الكبير القصر الخضراء  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539905188

 الفاكس 1539906647

fondalkasr@hotmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

البيئة على والمحافظة واإلجتماعية الثقافية للتنمية المستقبل الجمعيةاسم    

الدغوغي محمد  رئيس الجمعية 

الدغوغي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662066577

الكبير القصر 31 رقم31 زنقة أ مجموعة السالم حي  عنوان الجمعية 

الثابتالهاتف  1539919907  

 الفاكس 1539919907

faplarache.dgh@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

األمل جمعية الجمعيةاسم    

قبوح خديجة  رئيس الجمعية 

قبوح خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666599281

1 رقم أ مجموعة األندلس حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539905260

 الفاكس 1539905260

almal4@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 

 

mailto:fondalkasr@hotmail.com
mailto:faplarache.dgh@gmail.com
mailto:almal4@hotmail.fr
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البشرية للتنمية المحصحاص الجمعيةاسم    

رحال نادية  رئيس الجمعية 

ابوسليم لطيفة البرنامجالمسؤول عن    

المحمولالهاتف  1665736860  

العرائش 11 رقم السالم حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539915980

 الفاكس 1539915980

mehashas@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

للتربية زكورة مؤسسة الجمعيةاسم    

بلحرش جمال  رئيس الجمعية 

القادري غيثة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1674901118

131 البيضاء الدار أ1 الشقة 1 الطابق أنفا شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1674901115

 الفاكس 1522264777

zakoura.eduction@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الكبير بالقصر المجازين منتدى الجمعيةاسم    

الحمدوني جالل  رئيس الجمعية 

العكال الزهرة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1626000201

الكبير القصر الرباط طريق 1 رقم شقة333 عمارة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539907691

 الفاكس 1539905065

mountada.mkk@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 والثقافية والرياضية االجتماعية لألعمال المبادرة جمعية
 والبيئية

الجمعيةاسم   

قنديل عبدالنبي  رئيس الجمعية 

mailto:mehashas@hotmail.fr
mailto:zakoura.eduction@hotmail.com
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الغرباوي هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667225590

الكبير القصر 12 رقم32 زنقة حمزة تجزئة الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 1533487166

 الفاكس 1539903922

ASS_mobadara2005@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 ج السلة الغربية بدوار والفالحية الثقافية للخدمات الصداقة
الجنوبية ربصانة  

الجمعيةاسم   

البتشو هشام  رئيس الجمعية 

البتشو هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662381123

العرائش اقليم الجنوبية ريصانة جماعة السلة الغربية دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1539919470

associaassadaka.lara@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

المستدمة للتنمية التواصل الجمعيةاسم    

الغوتي امال  رئيس الجمعية 

االحمدي ايمان البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662355979

الكبير القصر 31 رقم بوغالب علي موالي شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539904159

 الفاكس 1539904159

a_mal1@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والبيئة والتنمية للتربية النماء الجمعيةاسم    

الكحيل خديجة  رئيس الجمعية 

الكحيل خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1615627892

mailto:associaassadaka.lara@gmail.com
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الكبير القصر 31 رقم 1 زنقة أ مجموعة السالم حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539907859

 الفاكس 1539907859

asso_anamaa@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

والثقافية والتربوية االجتماعية لألعمال النسوية االنوار الجمعيةاسم    

الطود سعاد  رئيس الجمعية 

الطود سعاد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1606313394

 33 رقم السعيدة الجامع ساحة الشريعة حي التكوين مركز
الكبير القصر  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539906581

 الفاكس 1539906581

associationanoir@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الطفولة ورعاية المرأة لتأهيل البلسم الجمعيةاسم    

الدكالي جميلة  رئيس الجمعية 

السوسي نبيهة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1611379470

الكبير القصر 11رقم3 زنقة-أ-مجموعة الخضراء المسيرة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539902944

 الفاكس 1539902944

el_balssame@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

النسائي التضامن وتنمية للتربية الزيتونة جمعية الجمعيةاسم    

 رئيس الجمعية فاطمة الركع

حنبلي فرح البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1648443571

 عنوان الجمعية 32 الرقم 31 الزنقة -د - المجموعة السالم حي

 الهاتف الثابت 1539907407
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 الفاكس 

sociation_zedf@yahoo,fr العنوان االلكتروني 

 نيابة:  الفحص أنجرة

المرأة لتنمية كرامة الجمعيةاسم    

بنعبدالقادر وفاء  رئيس الجمعية 

العبدالوي كريمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661551545

 عنوان الجمعية 2 برانص النرجس تجزئة  الزيزفون  زنقة 6

 الهاتف الثابت 1539315430

 الفاكس 1539315430

karamatanger@hotmail.fr  االلكترونيالعنوان  

 

2 واإلغاثة العون الجمعيةاسم    

صبيح بن نورالدين  رئيس الجمعية 

التمسماني الدين نور البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661758428

 الزيزفون حي النرجس تجزئة والثقافي االجتماعي المركب
طنجة 2 البرانص  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539318500

 الفاكس 1539312614

aide_secours@Yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 نيابة:  المضيق الفنيدق

بمرتيل والثقافة للتربية الشعلة الجمعيةاسم    

بربيشة حورية  رئيس الجمعية 

بربيشة حورية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661749653

مرتيل المالح الواد  عنوان الجمعية 

الثابت الهاتف   

 الفاكس 

mailto:karamatanger@hotmail.fr
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ocaria05@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والبيئة والتكافل للتضامن الخنساء الجمعيةاسم    

شعلي لمياء  رئيس الجمعية 

شعلي لمياء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667343109

المضيق الفارابي ممر العليق فم حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

associationkhansae@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

بالفنيدق والثقافة للتربية اقرا الجمعيةاسم    

الزكاف احمد  رئيس الجمعية 

الزكاف حمزة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1615459684

الفنيدق الوسطى كنديسة الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 1539675447

 الفاكس 

iqrae.nour@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

التنمية في المراة الدماج النسائية المبادرة الجمعيةاسم    

رقيب أمينة  رئيس الجمعية 

رقيب أمينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668646450

مرتيل الشبار حي الدفل ساقية  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

fatimazohra-elouali@live.fr العنوان االلكتروني 

 

mailto:ocaria05@yahoo.fr
mailto:iqrae.nour@gmail.com
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الجمعيةاسم  البحث النسائي للتنمية والتعاون  

 رئيس الجمعية امينة الشيخي

البرنامجالمسؤول عن  امينة الشيخي  

 الهاتف المحمول 

 عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0539710897

 الفاكس 

arfedec@menara,ma العنوان االلكتروني 

 

 نيابة:  تطوان

بتطوان للتنمية عطاء جمعية الجمعيةاسم    

الفرطاخ إبراهيم  رئيس الجمعية 

الفرطاخ إبراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677200039

تطوان 11 رقم الشجر كدية الزهور زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539999117

 الفاكس 1539990660

ADD-tetouan@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الجمعيةاسم  المندمجة األساسية الخدمات معيةج  

القاسمي محمد  رئيس الجمعية 

القاسمي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661558561

 والتكوين الوطنية التربية لوزارة المسيرة ملحقة الجزائر شارع
بتطوان المهني  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539999117

 الفاكس 1539967091

kasmo53@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

 

mailto:ADD-tetouan@yahoo.fr
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للتنمية المتوسطية المرأة جمعية  اسم الجمعية 

النبط أسماء  رئيس الجمعية 

النبط أسماء  المسؤول عن البرنامج 

 الهاتف المحمول 1660828192

تطوان 1 رقم 11 سينالكو عمارة الرموز باب الجمعية عنوان   

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

asmaaennebet@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروية المرأة لتنمية الرحمة جمعية الجمعيةاسم    

بنخنو نادية  رئيس الجمعية 

بنخنو نادية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673834201

تطوان إقليم الواد جماعة مزالفن دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rahma.association@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

النسائية األمل جمعية الجمعيةاسم    

الوهاب عبد بن أمينة  رئيس الجمعية 

الوهاب عبد بن أمينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661177558

تطوان 331 رقم ويدان درب أمزيان محمد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539991135

 الفاكس 1539711711

alamal@alamal.ma العنوان االلكتروني 

 

القروية بالمرأة والنهوض للدعم النسائية الجمعية الجمعيةاسم    

أحوكال نجاة  رئيس الجمعية 

mailto:asmaaennebet@gmail.com
mailto:rahma.association@hotmail.fr
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أحوكال نجاة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1641770929

قريش بن قيادة الزينات جماعة الزينات دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

adafer.zinat@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

النسوي اإلنبعاث جمعية الجمعيةاسم    

البخاري حميدة  رئيس الجمعية 

البخاري حميدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662593830

تطوان 11 رقم عكا شارع المالح حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

inbeat-nisswi@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

اإلجتماعي للعمل المساعدة يد الجمعيةاسم    

الحراق أمال  رئيس الجمعية 

الحراق أمال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1676693110

 33 رقم الثاني الطابق 1 العمارة الفطواكي حمان شارع
تطوان الطوبلع  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539991113

 الفاكس 

yadalmossaada@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

للتضامن العربي المغرب أجيال جمعية الجمعيةاسم    

العرفاوي آسية  رئيس الجمعية 

العرفاوي آسية البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670507030

mailto:adafer.zinat@hotmail.com
mailto:inbeat-nisswi@hotmail.com
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تطوان طلحة سيدي 12 رقم الجراح بن أبوعبيدة شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539713897

 الفاكس 1539972644

asso.ajial@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  شفشاون

االجتماعي التكافل و للتنمية زينب الجمعيةاسم    

الشبلي فائزة  رئيس الجمعية 

حميدون حميدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1539986856

شفشاون مشيش بن شارع 11 رقم الوكيلي الفقيه درب  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539987642

 الفاكس 1539987642

asszineb@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية التنمية و الثقافة و للتربية وزين الجمعيةاسم    

اللنجري عليلو بن األمين  رئيس الجمعية 

اللنجري عليلو بن األمين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667565225

شفشاون تموروت جماعة وزين دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

sam_mossco@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

الشمال بجبال البيئة و التنمية الجمعيةاسم    

الغماري السالم عبد  رئيس الجمعية 

الغماري السالم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668646854

الشرفاء حي ادريس موالي شارع 40  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1111111311

mailto:sam_mossco@hotmail.com
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 الفاكس 

ghmari10@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

شفشاون فرع  - المغربية األسرة حماية الجمعيةاسم    

قريش حنان  رئيس الجمعية 

أشطوط نجاة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660565253

1 رقم السنة إقامة العربي المغرب شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539883420

 الفاكس 1539883420

assopfm.chef@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

شفشاون فرع_  - المغربية األسرة حماية الجمعيةاسم    

قريش حنان  رئيس الجمعية 

أشطوط نجاة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660565253

1 رقم السنة إقامة العربي المغرب شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539883420

 الفاكس 1539883420

assopfm.chef@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

الطفل ثقافة و مدرسية قبل ما للتربية الشرفاء الجمعيةاسم    

حميدون المغرب سعيد  رئيس الجمعية 

حميدون المغرب سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1600466060

شفشاون ادريس موالي شارع 73  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539987732

 الفاكس 1539987732

acepce_97@yahoo.fr  االلكترونيالعنوان  

 

mailto:ghmari10@hotmail.com
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التنمية و للبيئة تالسممطان الجمعيةاسم    

أشرنان أحمد  رئيس الجمعية 

يعقوب بن منى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1678136315

حوزي عين  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539989727

 الفاكس 1539989727

assated@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للتنمية النسائية مسعودة حنة الجمعيةاسم    

حبالة رشيدة  رئيس الجمعية 

العبودي حكيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664945637

2 المقاطعة الزاوية حجر الخليل زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

hannamasouda@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعي التكافل و القروية للتنمية النور الجمعيةاسم    

زيطان محمد  رئيس الجمعية 

أحمادون جميلة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664859373

شفشاون 311 البريد صندوق  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539986281

 الفاكس 1539986281

ennour_asso@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

 

mailto:hannamasouda@hotmail.com
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 أصيال طنجة:  نيابة

ادريس سيدي أشناد المرس لحي الكرم الجمعيةاسم    

البوليفي هللا عبد  رئيس الجمعية 

البوليفي هللا عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668423693

طنجة أشناد المرس حي الجمعيةعنوان    

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

karam@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتربية الشباب صوت الجمعيةاسم    

الحمدوشي خاليدة  رئيس الجمعية 

الحمدوشي خاليدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1654823889

الشيفاء بئر 23 قطعة بوليبو تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

sawtchabab1@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

مكادة بني - المغرب لنساء الوطني لالتحاد الجهوية الجمعية الجمعيةاسم    

زهر حاجي مونية  رئيس الجمعية 

الصابحي امينة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1113312111

طنجة 11 رقم 11 زنقة المجد حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539957449

 الفاكس 

unfm2009@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 

mailto:karam@hotmail.com
mailto:sawtchabab1@gmail.com
mailto:unfm2009@hotmail.fr
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واإلغاثة العون الجمعيةاسم    

واإلغاثة العون  رئيس الجمعية 

أمغار رشيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672237967

طنجة  21 رقم الزيزفون شارع نرجس تجزئة البرانص حي  عنوان الجمعية  

 الهاتف الثابت 1539318500

 الفاكس 1539312614

aide_secour@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الصداقة روابط الجمعيةاسم    

الحطة حسن  رئيس الجمعية 

جردوج ابراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667456875

برواقة حومة بديبان حي الصداقة االجتماعي المركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539316291

 الفاكس 

rawabit@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتكوين للتنمية شفاء الجمعيةاسم    

القور الطاهر  رئيس الجمعية 

مصيفر سمير البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1651687661

طنجة الشفاء بئر 11 رقم 11 زنقة القوادس حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539317586

 الفاكس 

bureau.chifae@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

بطنجة الثقافية أفنان الجمعيةاسم    

ابركان بوجمعة  رئيس الجمعية 

mailto:rawabit@hotmail.com
mailto:bureau.chifae@gmail.com
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ابركان بوجمعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664974016

طنجة 11 رقم الرابع الطابق المكسيك شارع 31  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

parabatouta@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

تنمية بيئة، تربية، مواطنة، مبادرات، الجمعيةاسم    

عبو أحمد  رئيس الجمعية 

عبو أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 0661904305

 موالي زنقة الجيراري حي والتكوين للتربية التضامن مركز
طنجة – 1 رقم يعقوب  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 1539361722

 الفاكس 

association.aiceed@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  وزان

والبيئة للتنمية إثري جمعية الجمعيةاسم    

العمري المنعم عبد  رئيس الجمعية 

العمري المنعم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1627439417

ونانة جماعة البغال دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

abdelamri3@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

واالجتماعية االقتصادية للتنمية اإلخالص جمعية الجمعيةاسم    

األمين عادل  رئيس الجمعية 

األمين عادل البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1655644982

mailto:association.aiceed@gmail.com
mailto:abdelamri3@gmail.com
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المجاعرة -ونانة -اسليط دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

amineadil2@gmail.fr العنوان االلكتروني 

 

البشرية للتنمية جذور جمعية الجمعيةاسم    

العابدي محمد  رئيس الجمعية 

العابدي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660137294

وزان 313 رقم الرمل حي الخامس محمد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537460372

 الفاكس 

racines.maroc@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعي والتكافل القروية للتنمية النور جمعية الجمعيةاسم    

زيطان محمد  رئيس الجمعية 

زيطان محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1664485937

شفشاون 311 ب2ص الجمعية عنوان   

 الهاتف الثابت 1539986281

 الفاكس 1539986281

ennour_asso@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

الشمال بجبال التنمية جمعية الجمعيةاسم    

الغماري السالم عبد  رئيس الجمعية 

الغماري السالم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666432895

13111 شفشاون 231 ب2ص  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1539992276

mailto:amineadil2@gmail.fr
mailto:racines.maroc@gmail.com
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 الفاكس 1539992276

ademnordmaroc@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

والثقافة للتنمية السالم جمعية الجمعيةاسم    

شلبي سعيد  رئيس الجمعية 

شلبي سعيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1613763137

رضوان سيدي مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mohaelbaraka@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

 وللتنشيط المدرسي الهدر لمكافحة المغربية المنظمة جمعية
 السوسيوثقافي

الجمعيةاسم   

بقالي محمد  رئيس الجمعية 

بقالي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1606220905

1 رقم الوزاني التهامي شارع إكرام تجزئة العدير حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537460132

 الفاكس 

med.bk.09@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والثقافة للتربية وزانيات الجمعيةاسم    

السليماني رجاء  رئيس الجمعية 

السليماني رجاء البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1660217214

بيضاء عين جماعة/ ، حي طيلول دار السقف وزان 11  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

rajae@ouazzaniyat.org العنوان االلكتروني 

mailto:mohaelbaraka@hotmail.fr
mailto:med.bk.09@gmail.com
mailto:rajae@ouazzaniyat.org
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 نيابة:  أسا الزاك

المعاقين لألشخاص التربوية و الثقافية و االجتماعية الوحدة الجمعيةاسم    

الحماوي مالعينين  رئيس الجمعية 

لبكم السالم ابراهيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666436371

بآســا اسماعيل المولى شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

brahimsalem@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  طاطا

والتضامن االجتماعية للتنمية تيفاوين جمعية الجمعيةاسم    

اوكنو حفيظة  رئيس الجمعية 

اوكنو حفيظة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1673601713

مبارك بن هللا عبد سيدي قصبة جماعة القصبة دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tifawin_akka@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية والتنمية للتضامن العكاية جمعية الجمعيةاسم    

جاعى مولود  رئيس الجمعية 

جاعى مولود البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670599888

11111 أقا بلدية  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528808126

السمارة - كلميم :الجهة    

mailto:brahimsalem@gmail.com
mailto:tifawin_akka@yahoo.fr
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 الفاكس 1528808029

aasds_akka@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

للمعاقين االمل جمعية الجمعيةاسم    

ميسو عثمان  رئيس الجمعية 

ميسو عثمان البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661865108

طاطا 211 الخامس محمد شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528803289

 الفاكس 1528803294

aas-a-h-tata@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 نطاناط:  نيابة

طانطان الثقافية االبواب الجمعيةاسم    

الطاهر البودي  رئيس الجمعية 

الطاهر البودي البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1672505647

طانطان 12 رقم  السمارة وزنقة اكادير زنقة ملتقى  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

lbouditahr@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

طانطان الطفولة لحماية المغربية العصبة الجمعيةاسم    

القبايلي فاطمة  رئيس الجمعية 

االقبايلي فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661659664

طانطان االداري الحي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 1528765076

_lmtetantan@hotmail.com العنوان االلكتروني 

mailto:lbouditahr@gmail.com
mailto:_tantan@hotmail.comlmte
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 نيابة:  كلميم

المعاقين االطفال امهات الجمعيةاسم    

صالحة اسليف  رئيس الجمعية 

صالحة اسليف البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670988359

21رقم3زنقة2السعديين حي الخرشي شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528551750

 الفاكس 1528551750

essalha.slifa@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االعاقة تحدي الجمعيةاسم    

المقدم اد الرحمان عبد  رئيس الجمعية 

المقدم اد الرحمان عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1667199193

كلميم 12الرقم1زنقة نونبر 31 شارع  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528772672

 الفاكس 1528772672

dockersahara@hotmail.com العنوان االلكتروني 

 

القرائية بالدي تعاونية الجمعيةاسم    

 رئيس الجمعية 

زريتيال رشيد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1112121121

كلميم تومرت بن المهدي شارع 1 زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

 العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  الحوز

التكوين و للتربية ألف-الم القرائية التعاونية الجمعيةاسم    

لكظيف ايت سعيدة  رئيس الجمعية 

لكظيف ايت سعيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662086968

مراكش-(اغمات باب طوالة) باحماد شارع 72  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

cooplamalif@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

أمزميز فرع - الثقافة و للتربية السبيل جمعية الجمعيةاسم    

الدوقي خالد  رئيس الجمعية 

الدوقي خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666361071

الحوز إقليم - امزميز ركراكة حي 1 الزنقة 11 رقم  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0524454859

 الفاكس 

assabil.am@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 نيابة:  الرحامنة

شمس جمعية الجمعيةاسم    

الغيالني نعيمة  رئيس الجمعية 

الغيالني نعيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1643113724

جرير ابن الشباب دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 0524317191

 الفاكس 

الحوز - تانسيفت - مراكش :الجهة    

mailto:cooplamalif@yahoo.fr
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soleil970@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

التنوير جمعية الجمعيةاسم    

الكرناوي فاطمة  رئيس الجمعية 

الكرناوي فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670022579

األمل السكنية التعاونية الوردة حي  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tanouir2012@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

التويزة حركة جمعية الجمعيةاسم    

مصباح خالد  رئيس الجمعية 

مصباح خالد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661530578

جرير ابن 1 رقم شليخة ابن عمارة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1524318963

 الفاكس 1524318963

twizabenguerir@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  الصويرة

الجمعيةاسم  غرغرت  

الكو هثام  رئيس الجمعية 

الكو هشام البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1601117512

تفضنة جماعة اكنيون دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

mesinfo_agadir@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

 

mailto:soleil970@yahoo.fr
mailto:tanouir2012@gmail.com
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اإلدريسي عبدالمنعم بن سعيد عثمان أبي الجمعيةاسم    

المناني ألعراب  رئيس الجمعية 

المناني ألعراب البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662609444

داوود أيت بلدية داوود أيت مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

darouich-1@hotmail.fr العنوان االلكتروني 

 

بالصويرة ابتسامة االجتماعي المركب دعم الجمعيةاسم    

الشعايبي عزيز  رئيس الجمعية 

الدهاز أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1654365498

الصويرة البرج يناير 33 ساحة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1524476933

 الفاكس 1524476933

ibtissamaessaouira@gmail.com العنوان االلكتروني 

 نيابة:  شيشاوة

نتمغارين تيفاوين جمعية الجمعيةاسم    

بويفنزي خديجة  رئيس الجمعية 

بويفنزي خديجة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1639169077

 نفيفة جماعة  مواشفال دوار  النسوي والتكوين التربية مركز
شيشاوة إقليم  

 عنوان الجمعية

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

tifawinentmrarine@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتربية للثقافة السبيل جمعية الجمعيةاسم    

شتكير مصطفى  رئيس الجمعية 

mailto:darouich-1@hotmail.fr
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شتكير مصطفى البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1524451749

شيشاوة إقليم  بامنتانوت تكاديرت حي أخطاب الحاج عمارة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1662646659

 الفاكس 1524452973

assoassibil99@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

القروي والتعاون للتنمية إفولكي المغربية الجمعية الجمعيةاسم    

الهيري حكيمة  رئيس الجمعية 

الهيري حكيمة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662600820

شيشاوة إقليم بوابوض جماعة  أسدرم دوار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1537738644

 الفاكس 1537733864

hakimaelhairy@gmail.com العنوان االلكتروني 

  

 نيابة:  قلعة السراغنة

واركي للتنمية المبادرة الجمعيةاسم    

العماري محمد  رئيس الجمعية 

العماري محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1666012558

السراغنة قلعة واركي مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1121211111

 الفاكس 

enf042014@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

االجتماعية للتنمية الباسم الغد الجمعيةاسم    

بؤنيس أمال  رئيس الجمعية 

أعقا فاطمة البرنامجالمسؤول عن    

mailto:assoassibil99@gmail.com
mailto:hakimaelhairy@gmail.com
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 الهاتف المحمول 1666363924

السراغنة قلعة البانكة والتكوين التربية مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1121133113

 الفاكس 1121133113

enf032014@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

االجتماعية والتنمية والتكوين التربية الجمعيةاسم    

فنتاس ياسين  رئيس الجمعية 

فنتاس ياسين البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1670109278

السراغنة قلعة المرس حي 571  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

enf022014@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

والتضامن للتنمية الجمعوي الفضاء الجمعيةاسم    

زياد العليم عبد  رئيس الجمعية 

زياد العليم عبد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1610383005

السراغنة قلعة األندلس حي 22  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

enf012014@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

لوناسدة األمية ومحاربة القروية التنمية الجمعيةاسم    

صادق عمر  رئيس الجمعية 

صادق عمر البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668420491

السراغنة قلعة لوناسدة السبت دوار  عنوان الجمعية 

mailto:enf032014@gmail.com
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 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

enf052014@gmail.com العنوان االلكتروني 

  

 نيابة:  مراكش

االجتماعية واألعمال الثقافة و للتنمية الحسنى جمعية الجمعيةاسم    

حيكون مجد  رئيس الجمعية 

حيكون مجد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662060074

مراكش أمرشيش بومسمار تجزئة 63  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

elhosna.net@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

أطفالنا جمعية الجمعيةاسم    

األطلسي نعيمة  رئيس الجمعية 

الصراخ عبدالحكيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1677538111

مراكش الداوديات 1 الوحدة آسية زنقة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1121111311

 الفاكس 

ass.atfalouna@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المعرفة نور جمعية الجمعيةاسم    

الكردبوسي محمد  رئيس الجمعية 

الكردبوسي محمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662833353

مراكش السورة حارة بوحربة سيدي درب 1  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

mailto:enf052014@gmail.com
mailto:elhosna.net@gmail.com
mailto:ass.atfalouna@yahoo.fr
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 الفاكس 

assnouralmaarifa@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

مسار جمعية الجمعيةاسم    

أورجلي أيت أمال  رئيس الجمعية 

أورجلي أيت أمال البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1668790698

مراكش احماد با شارع 72  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

a.massar@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

الكبير األطلس جمعية الجمعيةاسم    

الكنيدري محمد  رئيس الجمعية 

القش أيت عبدالرحيم البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661514257

مراكش الداوديات 3 بلبكار تجزئة  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

elkoch2001@yahoo.fr العنوان االلكتروني 

 

المناهل جمعية الجمعيةاسم    

البكمي بوجمعة  رئيس الجمعية 

البكمي بوجمعة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661886941

مراكش جليز النور تجزئة 21  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1121121213

 الفاكس 1121111111

assalmanahil@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

mailto:assnouralmaarifa@gmail.com
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ألف الم القرائية التعاونية الجمعيةاسم    

لكضيف أيت سعيدة  رئيس الجمعية 

لكضيف أيت سعيدة البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1662086968

مراكش احماد با شارع 72  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

cooplamalif@yahoo.fr العنوان االلكتروني 
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 نيابة:  واد الذهب

الطفل حقوق عن للدفاع الغد جيل الجمعيةاسم    

الطريح أمينة  رئيس الجمعية 

الطريح أحمد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661328911

الداخلة السالم حي المواطن دار  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 

 الفاكس 

alhaad3@gmail.com العنوان االلكتروني 

 

واالجتماعية الثقافية للتنمية النور الجمعيةاسم    

الدليمي حمى  رئيس الجمعية 

امبارك محمد اد البرنامجالمسؤول عن    

 الهاتف المحمول 1661360396

الداخلة االستقبال مركز  عنوان الجمعية 

 الهاتف الثابت 1528931294

 الفاكس 1528897094

alhaad3@gmail.com  االلكترونيالعنوان  

 

 

 

 

لكويرة - الذهب وادي :الجهة    


