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حضرياهل البشير نزهة البوعزاويمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضرياهل البشير اهل عبد القادر رقيةمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريالنهضةاهل عبد القادر محمدمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريالنهضةبن الطيب عز الدينمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريالنوارساسلمو مريممدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريالنوارسفعراس محمد سعيدمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريالنوارسبشرى زهرارمدعمة  جيل الغد للدفاع عن حقوق الطفل وادي الذهب 

حضريدار المواطن حي السالم فاطمة علوان مدعمة  النور للتنمية الثقافية و االجتماعية وادي الذهب 

حضريدار المواطن حي السالم ايمان فجريتمدعمة  النور للتنمية الثقافية و االجتماعية وادي الذهب 

حضريدار المواطن حي السالم مريم الشراكيمدعمة  النور للتنمية الثقافية و االجتماعية وادي الذهب 

حضرياهل البشير احمد الداوديبهيجة ادريويمدعمة  النور للتنمية الثقافية و االجتماعية وادي الذهب 

حضرياهل البشير احمد الداودينورة الباهمدعمة  النور للتنمية الثقافية و االجتماعية وادي الذهب 
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمدرسة عمر الخيامسيد احمد لغزالمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريمدرسة العرفانمحمد الركومدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم عائشة أم المؤمنين محمد سالم  ماء العينينمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريمقر الجمعية عبد الوهاب  موريدمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريأنس بن مالكيحي  عبد الرزاقمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم إبن زيدونإخلف  اغنيمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم الحي الحجريوديعة  عبد الفتاحمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

قرويمدرسة تاروما قرية الصيد تاروما جماعة فم الوادرغية  زدومدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريدار المواطن الحكونيةنور الدين   الحسناويمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم طارق بن زيادالبشير  بالقاضيمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم الوفاقجمال  الشتوكيمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضري م أبوبكر الصديقعلي  حيسونمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريمقر الجمعيةعلي   مشكورمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريم خالد بن الوليدنفيسة  ديديمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

حضريمركز االتحاد الوطني لنساء المغرب حي المطارفاطمة  الوعبانيمدعمة اإلتحاد الوطني لنساء المغرب العيون

2



الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمدرسة الزرقطونيالسعدية بنيحيىمدعمةجمعية مبادرة للتربية والتنمية االجتماعية بوجدور

حضريإعدادية ابن طفيلحسنية أفوسمدعمةجمعية مبادرة للتربية والتنمية االجتماعية بوجدور

حضريمدرسة الخوارزميمحمد أعلوظمدعمةجمعية مبادرة للتربية والتنمية االجتماعية بوجدور

حضريمدرسة المسيرة الخضراءأحمد السالميمدعمةجمعية األمل الثقافية واالجتماعية بوجدور

حضريدار الشباب التنميةعليات دبوسمدعمةجمعية أجيال المستقبل بوجدور
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريبالبل االيمان شارع المهدي بن تومرتمحمود بولنوارمدعمةتعاونية بالدي القرائية للتربية والتكوين كلميم

حضريبالبل االيمان شارع المهدي بن تومرتكوشية زرتيالمدعمةتعاونية بالدي القرائية للتربية والتكوين كلميم

حضريالتعاون الوطني حي لال حسناءالبشير حموشمدعمةالتعاونية القرائية القلم كلميم

حضريالتعاون الوطني حي لال حسناءمصطفى العثمانيمدعمةالتعاونية القرائية القلم كلميم

حضريالمركز السوسيو تربوي كلميممحمد الكتمدعمةتحدي االعاقة كلميم

حضريالمركز السوسيو تربوي كلميممحمد عالي جليخمدعمةتحدي االعاقة كلميم

قرويم سيدي عبد اهلل بن مبارك/معائشة بابامدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

حضريحي الشهداء أقامريم باكيمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

حضريمقر جمعية تزكي ايت وابليسعيدة أزكريمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

قرويدوار القصبة أقاعائشة بولمانمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

قرويدوار الرحالة أقااولمقدم لطيفةمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

قرويدوار تكديرتمبارك أوعالمدعمةتيفاوين النسوية للتنمية اإلجتماعية و التضامن طاطا

قرويم توزونين/مفوزية الخطابمدعمةالعكاية للتنمية و التضامن طاطا

قرويفرعية تداكوستالبشير الشركاويمدعمةالعكاية للتنمية و التضامن طاطا

حضريالنادي النسوي اكادير اوزرو اقاصفية بوحواليمدعمةتركانت للتنمية و التضامن طاطا

حضريمقر جمعية تركانت أقاصفية شاوفمدعمةتركانت للتنمية و التضامن طاطا

حضريالمدرسة الجديدةشعيب المخشونيمدعمةاألمل للمعاقين طاطا

حضريمقر الجمعيةفتيحة آيت بن مباركمدعمةاألمل للمعاقين طاطا
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمدرسة حفصة بنت عمرفاطمة الزهراء الهالليمدعمةجمعية األبواب الثقافية طانطان طانطان

حضريالمركب االجتماعيحنان الدرقاويمدعمةجمعية دعم مدرسة النجاح لمدرسة  الموحدين طانطان

حضريمدرسة الحسن الثانيمريم الهالليمدعمةجمعية دعم مدرسة النجاح لمدرسة  الشريف اإلدريسي طانطان

حضريالمعاقين- مدرسة حفصة بنت عمرحلمية الهالليمدعمةجمعية دعم مدرسة النجاح لمدرسة حفصة بنت عمر طانطان

حضريحي الزاوية التيجانيةلبكم ددايمدعمةالوحدة االجتماعية الثقافية والتربوية لألشخاص المعاقين أسا الزاك

حضريحي المركزسالكة حماويمدعمةالوحدة االجتماعية الثقافية والتربوية لألشخاص المعاقين أسا الزاك

حضريتيحونامحمد المحسنمدعمةالوحدة االجتماعية الثقافية والتربوية لألشخاص المعاقين أسا الزاك

 السمارة
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

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

قرويمسجد دوار بيكضي إيموزارعبد اهلل اليحياويمدعمةنساء أكادير المحيط أكادير إداوتنان

حضريمركز حماية الطفولة ذكور رشيدة الفايزمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

حضريمركز حماية الطفولة ذكورابراهيم الغزوانيمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويإكي ومادل جماعة الدراركةسعيد بوهاديمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويإكي ومادل جماعة الدراركةعبد الواحد بونوارةمدعمةخطوة للثقافة والفن أكادير إداوتنان

قرويم تكزرين/م- فرعية ارواحلحسن أودرامدعمةتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم النخيل/ميونس الحالقسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم أنسري/ماحمد ابوالقاسمسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم آمنة بنت وهب/ممحمد شكورسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم أنسري/ممصطفى الزاهرسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم سيدي سعيد اتنان/معبد اهلل المتوكلسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم سيدي إبراهيم أوعلي/مأحمد شيطاشسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم عبد اهلل بن ياسين/ممحمد شلحسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم طارق بن زياد/مرشيد ابابارسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم النخيل/مرشيد أيت عديسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

قرويم تكزرين/منجاة البرنيسلك االستدراكتعاونية األمل القرائية أكادير إداوتنان

حضريمدرسة الجهادسهام الفيتيمدعمةالنور للشؤون االجتماعية والتنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة العوينة االبتدائيةالحسنية رفيعمدعمةالنور للشؤون االجتماعية والتنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريإعدادية الخوارزمي الثانويةزهيرة الجلوليمدعمةالنور للشؤون االجتماعية والتنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريإعدادية الخوارزمي الثانويةحورية الجلوليمدعمةالنور للشؤون االجتماعية والتنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريشارع سيدي الحاج الحبيب تكمي أوفالسليمة الغرداتيمدعمةالنور للشؤون االجتماعية والتنمية الشاملة إنزكان آيت ملول

حضريدار الشباب قصبة الطاهر أيت ملولحسناء أيت عليمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمدرسة اليرموك حي الحرش أيت ملولعائشة أرميليمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة أبو الحسن اإللغيرقية أومزيلمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريشارع األمويين مقر جمعية الوفاء النسائية تراستفاطمة المفضاليمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريشارع األمويين مقر جمعية الوفاء النسائية تراستيونس المفضاليمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريالعزيب أيت ملولمحند الرايسمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريمدرسة اليرموك حي الحرش أيت ملولالسعدية سلمانيمدعمةالرحمة للتعاون و التكافل االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريالنادي النسوي العزيب بالقليعةرقية الناجيمدعمةتافوكت للثقافة والتنمية والتضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريذو جنان القصبة الطاهررقية فايزمدعمةخير النساء للثقافة والتنمية والتضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

حضريميمون الرموكي الحرش أيت ملولالبتول بوستىمدعمةخير النساء للثقافة والتنمية والتضامن االجتماعي إنزكان آيت ملول

قرويدار الحي تفرديت التمسيةجميلة السريديمدعمةالتضامن للتنمية االجتماعية إنزكان آيت ملول

قرويأبوبكر الصديق. مسلوى الدريوشمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

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

قرويدوار أيت وكمارمحمد لهويرمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويدوار تمشا جماعة أيت وادريمنجاة تبدانتمدعمةمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويأدوار أكرامرشيد الملكمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة اشتوكة آيت باها

قرويم البوشواريين/م عبد اهلل المودنسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم األطلس الصغير/ممصطفى درارسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم إبراهيم الروداني/ ممينة سلميسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم البوشواريين/م سي حماد العزيزيسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم البحتري/م لحسن ساعيديسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم أيت مزال/معبدالغني الهردسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم الزاو/معبد السالم باحموشسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم اليرموك/مإبراهيم أسبيلسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم اليرموك/معبد الرحمان فكريسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم تهمني/م فطيمة إد الفقيهسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم محمد بن إبراهيم الشيخ/ملطيفة شاكيرسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

قرويم سيدي أحمد اوموسى/ميوسف العسريسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم عمر ابن الخطاب/ مزهرة باقلةسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم عمر ابن الخطاب/م مينة قاسميسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم الكميس/ممحمد إدبالسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويم حد تاركا/م أحمد شكيرسلك االستدراكمنشطي محو األمية والتنمية البشرية اشتوكة آيت باها

قرويايت مزيلالحبيب ازناكمدعمةافولكي للتنمية االقتصادية و االجتماعية تارودانت

قروياغيالسعمر عرافيمدعمةافولكي للتنمية االقتصادية و االجتماعية تارودانت

قرويتيزيكنزة ايت الحاجمدعمةافولكي للتنمية االقتصادية و االجتماعية تارودانت

قرويتمزيرتحميد البورمدعمةافولكي للتنمية االقتصادية و االجتماعية تارودانت

قرويتركا الجديدزينة ازناكمدعمةافولكي للتنمية االقتصادية و االجتماعية تارودانت

قرويدوار تزونتفاطمة بلةمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار تركاسميرة ايقديمينمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار بوكزولمصطفى الخطيبمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار البانكبيرة احيحيمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار تنكاوتموسى ديريمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار اغراطونع اللطيف ايت بن لحسنمدعمةامل قرى اساكي تارودانت

قرويدوار ازرقيينحميد ند وسعيدانمدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار تصرخترشيدة وسميمدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قروياغير نمداينالحسين الحيانمدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار تاووزيعزيزة نايت تمجيشتمدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار تكرتالحبيب نعمانمدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار امازرفاطمة ايت المقدممدعمةامود للتنمية والتعاون تارودانت

قرويدوار ايت بولمانالحسن معاشمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار تزكيجمال سمارةمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار اغبالوفؤاد الشويخمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار تدنستابراهيم النوينيمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

8



الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

قرويدوار ونكدرالحسين الموراريمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار ونيالونلعديالت عبد الجليلمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار اسكينالهام لرميشمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار ايت حسونعبد الواحد لبشيرمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار امرشيحجميعة اوبيهيمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويدوار املوخدوج مستورمدعمةملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم سيروا جماعة اسايس تالوين/ماوداحا محمدسلك االستدراكامل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويم افلغوس جماعة سيدي عبد اهلل اسعيد اوالد برحيل/مالحسين بنمواليسلك االستدراكامل قرى اساكي النسوية تارودانت

قرويدوار اغيلالحيان الحسنمدعمةجمعية اوساي للتعاون و التنمية تارودانت

قرويتمجرشت حنكرةمحمد المنصوريمدعمةجمعية اوساي للتعاون و التنمية تارودانت

قرويدوار تالتكموتكنزة ازوكاغمدعمةجمعية اوساي للتعاون و التنمية تارودانت

قرويدوار اوزانلديب عبد الجليلمدعمةجمعية اوساي للتعاون و التنمية تارودانت

قرويدوار تلديغتعائشة لديبمدعمةجمعية اوساي للتعاون و التنمية تارودانت

قرويم تامسولت جماعة ايموالس تارودانت/منادية بيرسلك االستدراكاوساي للتعاون والتنمية تارودانت

قرويم تلمكانت   جماعة تالمكانت اوالد تايمة/محسن الخلوفيسلك االستدراكاوساي للتعاون والتنمية تارودانت

قرويم االمام الشافعي  جماعة اسايس تالوين/معبد الرحيم موسوسلك االستدراكافولكي للتنمية االقتصادية واالجتماعية تارودانت

قرويم الفراهيدي  جماعة اكادير ملول تالوين/ممصطفى مستغفرسلك االستدراكافولكي للتنمية االقتصادية واالجتماعية تارودانت

قرويم انفكن   جماعة اصادص اوالد تايمة/مياسين مهاشسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تامسولت  جماعة ايموالس تارودانت/مابتسام اعروشسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم عمار بن ياسر  جماعة ارزان اوالد برحيل/مسعيدة الكراويسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم افيد   جماعة اركانة اوالد تايمة/محفيظ خوخوسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم ادوز  جماعة اوناين اوالد برحيل/مجواد  شناحسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

قرويم تافراوت نايت زكري  جماعة تمالوكت تارودانت/ماسماعيل القائديسلك االستدراكملتقى الشباب للتنمية تارودانت

حضريمركز التكوين الحرفي القصبة تارودانتبشرى وحمانمدعمةاهلي لحماية و مساعدة االطفال في وضعية صعبة تارودانت

حضريالسجن المحلي بلدية ورزازاتعبد الصدق قاوقاومدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار  امضرماوست جماعة ادلساناهرى عزيزمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات
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قرويدوار  ماوست افرى  إيدلسان ورزازاتسهام البوزيديمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار أفود إمي نوالونفاطمة البشريمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار المس امرزكانفؤاد صبريمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويمسجد تزكي نبايدو جماعة إمي نوالونمصطفى عنابمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار اماريغن جماعة ازناكنمحمد ايت الحاجمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار لمدينت انيسي جماعة ازناكةأحمد ايموريكمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويدوار لمدينت انيسي جماعة ازناكة تزناختباعزيزي محمدمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قروياكرض نوزلي زناكةتغالوي سميرةمدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويأسكا نايت عفانالصالح اسكسيومدعمةالتربية والتكوين والتنمية االجتماعية ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/مرشيد اسماعيليسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تازولط نمرادو/مهند أيت الحاج عالسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إكداين/متاليتماس غزوانيسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إكداين/مفتيحة النيةسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تكاديرت/مموالي عبد الواحد النانيسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إدلسان/ممولود بوزيديسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم ازالغ/مثورية ازكاغسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تكرت نكرنان/معلي أمجدسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم كنطولة/مابراهيم أيت إيشوسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إمي نواسيف/ممحمد زيهيسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إمزري/مرضوان المنصوريسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم إمزري/معبد الرحيم الشوكيسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تمسطينت/ماحمد إيشوسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم ايت علي وعيسى/ميوسف شجاعسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تازولط نمرادو-ممحمد ابااخليفةسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم تشديرت.مجمال بودراعسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم امغالي.ممحمد السعديسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات
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حضريالرازي.ثاالسعيد اعبيبوشسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم اسكا نايت عفان.مرشيد شوقيسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويم كنطولة/ماحمد كاملسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويمركز أسكا ايت عفانالصالح اسكسيوسلك االستدراكسلك االستدراك ورزازات

قرويمدرسة أيت الربع تاكونيتعبد العزيز بلباهيمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مقر جمعية إقرأ قصر أوالدعمرو  كتاوة عبد اإلله بقاسمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويوحدة بوتيوس الفايجةالمصطفى أختارمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

حضريمركز التربية والتكوين زاكورةعبد الكبير رمزيمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمسجد بني صبيح الركاكة تاكونيتإيدير العثمانيمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمدرسة بوشعرة ايت اسفول تاكونيتخديجة هرموشمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمنزلها حي السالمعدجو أوخويامدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمنزل بحي النخيل مركز تاكونيتتودة أومناصفمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مدرسة بني اهنيت تاكونيتزينب أشعابمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويايت الخرج تسركات اكدز عزيزة موساسمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمركزية ابن خلدونلعزيزة أيت بابامدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمنزل بقصر تابوريت تاكونيتامباركة قمريمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

حضريمركز التربية والتكوين تنسيطة زاكورةفاطمة أبعوزمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمقر جمعية دوار حارة شعو اكدزحنان أيت المحجوبمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمدرسة اوزدين اكدزكلثومة إسماعيليمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمسجد دوار تغزرتزينب العلويمدعمةإقرأ للتنمية والنهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويدوار تالت جماعة مزكيطة دائرة اكدزنور الدين أيت بهاديمدعمةالنهضة النسوية للتنمية االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة زاكورة

قرويدوارالعرب اوريز جماعة تنسيفت دائرة اكدزفرح عباسيمدعمةالنهضة النسوية للتنمية االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة زاكورة

قرويم ثالت االمل/مابراهيم الصلبيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم ثالت االمل/مسعيد موبسيطسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويالروحا. ثاالحسين العرفاويسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم  م اسمارةعبد الحق بوحميدسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة
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قرويم تمسال/ممحمد صبيرسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم الفكارة/معلي ايت الطالبسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم اوزدين/ماحمد ايت احمدسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م تانسيختالحسين اجاءسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم اخلوف/ممصطفى عطيفيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم ايت خلفون/مسعيد ايت علي ايديرسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تانسيخت/منور الدين بلجيدسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م تالتمحمد الشرقاويسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم اوالد سليمان/مرضوان لحميديسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيعلي ناجيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحيعمر لغوا نمسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا م المهدي الصالحياحمد العياشيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا سيدي صالحرمضان البودانيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا سيدي صالحلحسن بركازسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا سيدي صالحعبد اهلل الكبيريسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابفاطمة سويلمسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم عمر بن الخطابجمال بنرزوكيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةفاطمتو اللودسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

حضرياع يوسف بن تاشفينمحمد بوحودةسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم  محاميد/مايزانة لبيهيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا عثمان بن عفانمبارك بوكرابسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا عثمان بن عفانعلي جدوسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا عثمان بن عفاناسماعيل لعروسيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تاكونيت/معبد الرحمان الواحديسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةمباركة لبيهيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويثا المحاميد الجديدةكلثوم لغفيريسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة
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قرويثا المحاميد الجديدةرشيدة لغفيريسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويا ع الغزالنرشيدة الخليلسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م بني سمكينحماد اوحوكةسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م تكمدارتمحمد امبارك الدرباليسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م تيرافالحسين الركيبيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م نصراطسعيد هرموشسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم أوالد ادريس/مالحسين هرموشسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م تمكروتخالد حاجيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويعمر بن الخطاب. ثاسعيد حديسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم م البليدةخالد الدليكيسلك االستدراك المجلس اإلقليمياالمل للثقافة والتنمية زاكورة

قرويم تمزموط/مرشيد  بن عبوسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م المرابطينم سعيد العلويسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م رباط أكدزادريس العثمانيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم ايت حدو/ملحسن بن ادريسسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م تاكونيتاسماعيل خداسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

حضريالمجد. ثافوزية معيزوسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

حضري(مصلحة محاربة االمية)النيابة موالي امحمد الصوصي العلويسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قروياالمام الشافعي. ثاسعيد برقاويسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م بوخاللعبد المالك التوميسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم تسركات/ماحمد العثمانيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم بني صبيح/ممحمد القاسميسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م تالت االملاحمد الرزكيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قروياع الغزالنسعيد الصلبيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم تاكونيت/معبد الصمد بناويسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم م اوالد ادريسموالي عمار المصلوحيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم المحاميد/مادريس شقرونسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة
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قرويم المحاميد/مرشيد العيساويسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويمدرسة عمر بن الخطابعبد اهلل بنجوديسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويثا سيدي صالحابراهيم بشنةسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم المحاميد/معبد العزيز رضوانيسلك االستدراكINDHزاكورة- الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات  زاكورة

قرويم عقبة بن نافع/معبد العزيز أساللسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم ابن سينا/ملحسن البغداديسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم رباط تنزولين/محسن الفرونيسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم أغالل/معبد المجيد الصالحيسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم التمورليلى سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم الفايجة/معبد العزيز سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم بن خليل/ممحمد برارسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم تمتيك/مسعيد الدرباليسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويالكتاوة.ثاعبد الوهاب الكاسميسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم م بني صبيحمحجوبة اللودسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم م بني عليالمصطفى سيفوريسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

قرويم اوالد ادريس/مهشام عالويسلك االستدراكالكدرة للتنمية والثقافة الصحراوية زاكورة

حضريالمجد.ثا محماد فكريسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويم النخيلرقية السالميسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويافالندرا.ثامحمد ايت حدوسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويم تميضرت/مموالي عبد العزيز سلفيسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قروياع الغزالنمبارك طاهيريسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويالغزالن. ثامحمد سالم الصلبيسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويتنكامت.ثاحفيظ بنيشوسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويم الفايجة/معمر احنصالسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

حضريم الشريف العلويسميحة الناصريسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

حضرياع درعةعبد العزيز حديسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة
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قرويم م اوالد ابراهيمسعيد شهيدسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قروينصراط.ثاعبد اهلل لحبالتسلك االستدراكالمبادرة التنموية بزاكورة زاكورة

قرويم تسركات/ماحمد السباعيسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم م تمنوكالتعبد الغني الصالحيسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم م بن خليلعبد العزيز الزوينسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم ازغار/مابراهيم البداعسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم م اوالد ايوبعبد العالي سقيمسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم اوالد الحاج/مموالي احمد كديميسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم الزركان/محسن الكاسميسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم اوالدعمرو/مالحسين ارماليسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم المحاميد/مالزهرة الشبركسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم م الفايجةرشيد لغفيريسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم المحاميد/مالزهرة حاماسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم م تمتيكعالل اباعليسلك االستدراكالمعرفة للتأطير واإلدماج زاكورة

قرويم ام الرمان/مم الحسن زرهونيسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم م رباط تنزولينعبد الحي ايت بنعبوسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويابن المهدي الجراري.ثاالمصطفى وربيعسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم تدسي/مصالح ايت الطالبسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قروياوالد يحي لكراير.ثاعبد اإلله ايت المختارسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم المحاميد/مزهرة طشايشةسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم العروميات/مسعيدة القرسسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

حضري1م تنسيطةنبيلة بوستةسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم م تغبالتاحمد امعليسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم م بني زوليهشام امغارسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويم تكمدارت/ماحمد لبيهيسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة

قرويسيدي احمد بناصر. ثااحمد امغارسلك االستدراكاالتحاد الجمعوي الروحا زاكورة
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قروي وحدة بوتيوس  الفايجةالمصطفى اختارسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي منزل عدجو حي السالم تاكونيتعدجو أوخوياسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مدرسة أيت الربع تاكونيتعبد العزيز بلباهيسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مقر جمعية إقرأ قصر أوالدعمرو  كتاوةعبد االله بقاسسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مدرسة بني اهنيت تاكونيتزنيب أشعابسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مدرسة بوشعرة ايت اسفول تاكونيتخديجة هرموشسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي منزل بحي النخيل مركز تاكونيتتودة أومناصفسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

حضري مركز التربية والتكوين تنسيطة زاكورةفاطمة أبعوزسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مسجد دوار تغزرتزنيب العلويسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمركزية ابن خلدونالعزيزة أيت باباسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي ايت الخرج تسركات اكدزعزيزة موساسسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مدرسة اوزدين اكدزكلثومة إسماعيليسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

حضريمركز التربية والتكوين زاكورةعبد الكبير الرمزيسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قروي مسجد بني صبيح الركاكة تاكونيتيدير العثمانيسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمقر جمعية دوار حارة شعو اكدزحنان أيت المحجوبسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

قرويمنزل بقصر تابوريت تاكونيتمباركة قمريسلك االستدراكإقرأ للتنمية و النهوض بمجال التعليم زاكورة

حضريالمركب االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة تيزنيتسلوى زليكةاحتضانتحدي اإلعاقة تزنيت

حضريالمركب االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة تيزنيتنجاة القاسمياحتضانتحدي اإلعاقة تزنيت

حضريساحة الكوفة قصبة أعمو تيزنيتلطيفة بوزغيبةاحتضانتحدي اإلعاقة تزنيت

حضريساحة الكوفة قصبة أعمو تيزنيترقية أوبوهواحتضانتحدي اإلعاقة تزنيت

حضريثا اع ايت يديرعزيز الغازيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع ايت يديرعبد اهلل امكاسوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت ملوان/معمر منصوبسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ ايت توخسينمصطفى وركيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت ملوان/مداود اجديكسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع ايت توخسينعبد الصمد وابيتسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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حضرياع االمام مسلمعبد الرحمان ايت الحاجسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت سيدي مولود/ممحمد ايت المقدمسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع تصويتركني فاطمةسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ طارق بن زيادمحمد البازيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع تصويتحسن ايت عديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم البور/مالحسين بوزيرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ طارق بن زيادعبد القادر معداسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع االمام مسلمعبد الجليل العلويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا طارق بن زيادامحمد نايت المسعودسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم البور/مرشيد ايت عياطسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع تصويتمحمد لمسيعديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم البور/ممحمد هموشيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بادو/مموجاني م اسماعيلسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكوراي/مبوزاز لحسنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اوزيغمت/مسعيد ابرداسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اوزيغمت/ماحمد ايت بنعيسىسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اوزيغمت/مالطيب الكابيريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم امجكاك/مابراهيم راشدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت تومرت/مأناصر يوسفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت تومرت/ممحمد مؤذنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت تومرت/ماسماعيل ايت ايشوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت تومرت/معبد اهلل ايت ناصرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت زكري/مرشيد الفاهيمسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اغرم اقديم/ممحمد ابن كريرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم م المدونعمرو ابقيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع المدونيوسف منتصرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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حضريثا اع المدونمحمد باعزيزسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تكموت/معبد الصمد ابقيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكيس امزدار/ملحو موحديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكيس امزدار/مبن ايشو رشيدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكيس امزدار/معلي لشكرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تغصى/ممحمد ايت ايشوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تولوالت/مابراهيم نجارسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ عسو بسالمعمر لمهىسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تويت/مداود تولةسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويملحقة اغرم امزدارازويز محمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع عسو بسالمابراهيم سلوانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تولوالت/مابراهيم بوحجرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تولوالت/معبد اللطيف العشيرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تويت/مابراهيم الوسعدنيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكيس امزدار/مالحسين باريكوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تغصى/مفتيحة فرحانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تغصى/منعيمة ماسوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تغصى/مسيدي محمد العمرانيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اغرم امزدار/مفاطمة عبد الصمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع واد المخازنالحسين واركانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قروي1م صغرو/معزاوي سكوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تعمارت/محسن مقديرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم امسعد/ميوسف بن يوسفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ محمد السادسسعيد مربوطسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع بوكافرمبارك اوسعديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا محمد السادسيوسف بوساينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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قروي2م صغرو /مفاطمة بن سكوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا محمد السادسفتيحة بن سكوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا محمد السادسرشيد ايت خيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قروي2م صغرو /معبد العزيز ايت حوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ محمد السادسهشام بنقيرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع بوكافرتوفيق محمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا محمد السادساحمد ايت بن عمروسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم توغزة/ميونس عبد الناصرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تعدادات/ممحمد ايت بن حموسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت علي ويكو/معمر ايت حساينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت علي ويكو/ممحمد الحساينيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ يوسف بن تاشفينعبد الكريم نظيفيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا يوسف بن تاشفينكلثومة أباعسينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ يوسف بن تاشفينسلمى امزوكسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا يوسف بن تاشفينعلي حجميسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ يوسف بن تاشفينمحمد بولكوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اسيكيس/مسفيان بن جلونسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اسيكيس/معمر باماسسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اسيكيس/ممصطفى البركانيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اسيكيس/محسن العثمانيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اسيكيس/معلي اكزدينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم امسمرير/مرشيد مرداليسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم امسمرير/مامبارك عبد الموجودسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تورزة/مازواوي محمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تورزة/مسهام ريضوانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم اكديم نخرطان/مرضوان لوكانيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

19



الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضرياع ايت الفرسيالجوهري احمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع السالميوسف مغزازسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع السالمباسو اعرضينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع السالمزايد الثايرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم زايد احماد/ممحمد العزيزسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم زايد احماد/معبا م الشريفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم زايد احماد/متيركاوي امحمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم زايد احماد/مابراهيم خمويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تامتتوشت/ملطيفة مبروكيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تامتتوشت/منزهة مومنيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تامتتوشت/مرشيدة اسموحسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تامتتوشت/مفاطمة مقصيطسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تامتتوشت/مفاطمة بن عليسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع ايت بواللعتيقة انوارسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ بومالن دادسنادية بوجانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ بومالن دادسجمال مغيوزيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع ابن حزممحمد اجعداسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تدفالت/معز الدين مقديرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تدفالت/معبد العالي تمراويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم غليل امزدار/معلي عمالكيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم غليل امزدار/مملودي عبد العزيزسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ م عبد اهلل بن حساينمحمد تمراويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قروياكديم نخرطانجوت يوسفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بودجام/محسن كردوسيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت علي ويكو/ممصطفى بلموذنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت علي ويكو/محسن باعزيزسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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قرويم ايت علي ويكو/معبد اهلل الوحمانيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت علي ويكو/محسن بن حدوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت اعتيق/محسن بوسكوريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع تلميالحسن أزلماطسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع تلميمحمد اوهموسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بودجام/محفيظ موشسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت مرغاد/ممحمد ايجوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريتنغيرامنة يوسفيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بونحاس/ممحمد بومسعودسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم عسو بسالم/مابراهيم وسعدنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم عسو بسالم/معلي وعشىسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم عسو بسالم/مالحو القابوريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم عسو بسالم/معدي الغازيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم عسو بسالم/ممحمد اسمورسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم طارق بن زياد/مالقابوري ابراهيمسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم طارق بن زياد/مقسو محمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم طارق بن زياد/ممحمد حزبانسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويملحقة االمللحسن وحدوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضري(الملحقة)اع االمل محمد ونيشسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت سعدان/مموحى بغاطسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم خينك/معبد الواحد اشريبوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم خينك/ميوسف اسعدنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تقشا/مابراهيم ايت داودسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم خينك/مأبوري امحمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع ابن خلدونامحمد بولحسنسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع ابن خلدونشيشا ناسيةسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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حضري(الملحقة)اع االمل اويزو الحسينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع االمللقوزي عليسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع االملالصابري يوسفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بوضيل/ممحمد بن الكبيرسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا اع زاوية البئرمحمد ايت سيدي ابراهيمسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع زاوية البئريوسف بن عديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ سيدي بويحيىعبد الكريم العبدالويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تأ سيدي بويحيىمحمد وتوشسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم الكومت/ممحمد الوليديسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت حمو/معبد الكبير المومنيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضريثا تا م بعمرانمحمد فوكالسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تزواليت/ماحمد بن يريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تزواليت/محسناء االمغاريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تزواليت/مسعاد اوغزيفسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم تزواليت/ممحمد ايت باحدوسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بوكافر/معدي اولحاجسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بوكافر/محساين بن عكيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بوكافر/مابراهيم حمونيسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم بوكافر/ماحماد اوهرىسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت اسفول/ملبريني محمدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم ايت اسفول/ممحمد بن زايدسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم سيدي علي ويورك/مصديق شمساويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم سيدي علي وبورك/ميوسف امغريسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم سيدي علي ويورك/ملحسن الطالبسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم سيدي علي ويورك/مالمصلحي احمادسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قرويم سيدي علي ويورك/معبد اللطيف الغرباويسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير
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حضرياع واكليمعيسى عزىسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع واكليمعبد الصمد شمس الدينسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

حضرياع واكليمامحمد بن عبد السالمسلك االستدراكجمعية إيحيا ذاكرة بوكافرتينغير

قروي  حي لال مريمE بلوك 3رقم حسناء أمزايمدعمةاألوراش الدولية  سيدي إيفني

قرويزنقة المحمدية، حي ابولخطوط، سيدي إفني 37فاطمة كيمومدعمةالقلم للتنمية والتوعية  سيدي إيفني

قرويم ابن زيدون/معائشة الحميديسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابن زيدون/ممصطفى بوحدودسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابي الحسن األلغي/معبد اهلل الخياطيسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابي الحسن األلغي/مابراهيم مرزوكسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/مالحسن العوادسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابي بكر الصديق/معلي هموسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/مرشيد الميمونيسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الزهراوي/مالحسين صدقيسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الشاطئ/منعيمة أيت الطالبسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم علي الدرقاوي/مالحسن جايرسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم علي الدرقاوي/مصالح مانوزيسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قروينونبر23م /  مابراهيم العابدسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم المعري/مأحمد ألمانتسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الغزالي/ممينة أمريكاسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الغزالي/ملطيفة بوضيافسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم الغزالي/معمر ابوالقاسمسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابن باجة/معبد القادر فم كاكاسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

حضريالفضيلةباهي عبد الرحمانسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

حضريالعرعارالحسين ومينغسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم أمغار سعيد/معثمان أبيكىسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

قرويم ابن زهر/مابراهيم هتهوتسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني
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قرويم العلويين/ممحمد اشقرفاشسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني

حضريمدرسة حليمة السعديةعبد المالك االدريسيسلك االستدراك المجلس اإلقليميجمعيات سلك االستدراكسيدي إيفني
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قرويالثانوية االعدادية ابي حامد الغزالي الركابيلحسن بريزيمدعمةالتواصل القنيطرة

قرويالثانوية االعدادية ابي حامد الغزالي الركابيكريمة الاليقمدعمةالتواصل القنيطرة

حضري سوق األربعاء الغرب47مجموعة المسيرة حي هند رقم يونس بلخضيرمدعمةالتواصل القنيطرة

حضريمدرسة الينابيعفوزية الشاطرمدعمةالتواصل القنيطرة

حضريم اليرموكأمال حموميمدعمةالنصر للتنمية الجهوية القنيطرة

قرويم واد الذهب فرعية أةالد زيان/مأحمد الشعوبيمدعمةالنصر للتنمية الجهوية القنيطرة

حضريمدرسة اليرموكأمينة حردودمدعمةاالنطالقة النسائية القنيطرة

قرويم انوالموزي ربيعةمدعمةاالنطالقة النسائية القنيطرة

حضريم ابي بكر الرازيأمال العسريمدعمةاالنطالقة النسائية القنيطرة

حضريم ابي بكر الرازينية رقيةمدعمةاالنطالقة النسائية القنيطرة

قرويالمعيزاتسليمان المرابطمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة القنيطرة

حضريدار الشبابأحمد أحنجيرمدعمةإثري للتنمية والبيئة سيدي قاسم

قرويم النويرات حسون/مواليد لعفارمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية سيدي قاسم

قرويم الموحدين/مإدريس بو العيشمدعمةالياسمين للتنمية والبيئة سيدي قاسم

حضريمدرسة طارق بن زيادعبد الجليل الحنونيمدعمةشمل لألسرة والمرأة سيدي قاسم

حضريإعدادية الليمونعائشة اجعيفرمدعمةشمل لألسرة والمرأة سيدي قاسم

قرويم اإلمامي الشافعي/مصفاء لوميممدعمةإثري للتنمية والبيئة سيدي قاسم

حضريالمدرسة الجديدةنادية بابامدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية سيدي قاسم

حضريثانوية األمير موالي رشيدأنوار خالدمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية سيدي قاسم

حضريالمدرسة الجديدةمحمد بابامدعمةالياسمين للتنمية والبيئة سيدي قاسم

حضريمركز خاص دوار الوركةلبنى برحومدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان
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قرويمسجد قرب مدرسة عمر بن عبد العزيزسميرة بن جاهدمدعمةجمعية الكرامة للتنمية المستدامةسيدي سليمان

حضري سيدي يحي الغرب1 بلوك ب رقم 30 المجموعة 2حي الوحدة كريمة الاليقمدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

قرويمنزل بدوار الجبابرة أوالد حنون القصيبيةمحمد ويمرمدعمةجمعية الكرامة للتنمية المستدامةسيدي سليمان

حضري سيدي يحي الغرب21حي الوحدة رقم لحسن البريزي مدعمةجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضري الفضاء الجمعوي دوار الشانطي سيدي يحي الغربخديجة ايت سي همو مدعمةجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضريمدرسة القاضي بالعربيابراهيم بنزيمونمدعمةجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

حضريمدرسة محمد السادسحسن أمجادمدعمةجمعية بهت للثقافة والتنميةسيدي سليمان

قرويمسجد دوار أوالد غانمبنعيسى العروبيمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريمدرسة محمد السادسنعيمة باخالقمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريالنادي النسوي سيدي يحيىناجية بقيرجمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريمدرسة االمام الشافعينادية الجريفيمدعمةجمعية تنمية الفتاة القرويةسيدي سليمان

حضريمسجد الرحمة دوار اجبيراترشيد الزويتنيمدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

قرويدار الشباب جماعة الصفافعةالخدروف رشيدمدعمةجمعية الرائد للتنمية المحليةسيدي سليمان

حضريدار الشباب سيدي يحي الغرب الصغير عبد اهللمدعمةجمعية الكرامة للتنمية المستدامةسيدي سليمان

حضري( دوار الجديد 28 الزنقة 23رقم  )مقر المراجعةاربراهيم مضاقمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

حضريمدرسة القاضي بالعربيسعيدة كانونمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان

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

حضريمدرسة الشفشاونيعبد الخالق بلفقيرمدعمةجمعية التواصل الثقافية االجتماعية الرياضيةسيدي سليمان
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قرويفرعية الصواكةبوشعيب مجدولمدعمةالكوثر للتكافل  االجتماعي سطات

قرويم المدادحة.ماحمد الطغرانيمدعمةدواري للتنمية والتعاون سطات

قروي(م اوالد اسليمان الغابة .م )فرعية اوالد المسناوي الزاهية ناضيمدعمةدواري للتنمية والتعاون سطات

حضري( سطات 9 زنقة 12حي السماعلة رقم  )مقر الجمعيةالسعدية الحمراويمدعمةالوسام للثقافة والتنمية االجتماعية سطات

حضريدار الشباب سيدي عبد الكريم سطاتبشرى لبيبمدعمةالوسام للثقافة والتنمية االجتماعية سطات

حضري(ملحقة مندوبية التعاون الوطني  )المركز االجتماعي لالطفال في وضعية صعبة حكيمة نصر اهللمدعمةالوسام للثقافة والتنمية االجتماعية سطات

حضريمدرسة بئر انزران  بسطاتخديجة صفي الدينمدعمةالغد المشرق الجهوية  للتنمية سطات

حضريمدرسة التوحيد  بسطاتامينة عطوميمدعمةاالمل والمواطنة للتنمية المحلية سطات

حضريمدرسة البلدية  بسطاتالسعدية مطيعمدعمةالتنمية المستدامة للغنميين سطات

حضريمدرسة سمو االمير موالي عبد اهلل بسطاتفتيحة وحدانيمدعمةبالدي للتربية والتنمية سطات

حضريمدرسة سمو االمير موالي عبد اهللدلدو احمدمدعمةبالدي للتربية والتنمية سطات

حضريمدرسة وادي المخازن بسطاتسارة بنساطةمدعمة المبادرة والتنمية القروية سطات

حضريمدرسة ابن بسام بسطاتفاطمة  الزهراء اجنكارمدعمةالوطن اآلن للتنمية والتكوين سطات

حضريالثانوية االعدادية سمارة بسطاتخديجة الصبريمدعمةمستقبل االسرة المغربية سطات

حضريمدرسة البلدية بسطاتمديحة ابن عبد اهللمدعمةالتواصل للتربية االجتماعية والتنمية المستدامة سطات

حضريمدرسة البلدية بسطاتنجوى لبيضاءمدعمةالغنميين للتنمية سطات

حضريمدرسة البلدية بسطاتاديب بيضاءمدعمةالغنميين للتنمية سطات

حضريمدرسة وادي المخازن بسطاتسارة بنساطةمدعمةاالمل للتنمية القروية سطات

حضريمدرسة البلدية بسطاتنجوى لبيضاءمدعمة الصداقة والوفاق سطات

قرويمركز متعدد االختصاصات جماعة بئر النصر بنسليمانالعايدي مجدلمدعمةالنور القرائية ابن سليمان

حضريمركز المبادرة للتربية و التكوين زنقة بني مسكال بنسليمانحكيمة اللنجيمدعمةنادي اليونسكو لرعاية الطفولة و األسرة ابن سليمان

حضريمدرسة عبد اهلل كنون بوزنيقةالسعدية أنوارمدعمةنادي اليونسكو لرعاية الطفولة و األسرة ابن سليمان
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمدرسة المغرب العربي بوزنيقةالحسن سوسيمدعمةجمعية النسيم للتنمية ابن سليمان

قرويم ابن طفيل سيدي بطاش/مركزية مالمحجوب الداوديمدعمةجمعية سيدي بطاش للتنمية ابن سليمان

حضريمركز التعاون الوطني بنسليمانرحمة سيف الدينمدعمةجمعية نماء للتنمية ابن سليمان

قرويمركز االصالح و التهذيب بنسليمانرشيد الوزيمدعمةجمعية نماء للتنمية ابن سليمان

حضريمركز حماية الطفولةابراهيم حنينمدعمةجمعية نماء للتنمية ابن سليمان

قرويمركز اإلصالح و التهذيببوشعيب منيريمدعمةجمعية نماء للتنمية ابن سليمان

حضريمركز حماية الطفولةعبد الواحد مصليحمدعمةغفاف لتنوير المرأة و الطفل ابن سليمان

حضريبوزنيقةفطيمة غبشيمدعمةالهدى لمساندة و إدماج األشخاص المعاقين ابن سليمان

حضريمدرسة ابن زيدون بنسليمانليلى باديعمدعمةجمعية معاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة الجوالن بنسليمانإيمان  الورديمدعمةجمعية معاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة التالل المنصوريةمينة تائبمدعمةجمعية معاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريالمدرسة المحمدية بوزنيقةزينب البرقوقيمدعمةجمعية معاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة الفارابيلطيفة امحلشيمدعمةجمعية معاقون ذهنيا بال حدود ابن سليمان

حضريمدرسة الزالقةالهام شماللمدعمةجمعية الرائدة للتنمية والتواصلخريبكة

حضريمدرسة الفقيه السمونيالكمري خديجةمدعمةجمعية تشجيع المبادرة الحرة للتنميةخريبكة

حضريدرب خريبكة 20فاطمة حديويمدعمةجمعية  طيور البر للتنمية خريبكة

حضريدرب مجيدي 75نجيبة سالكمدعمةالجمعية  الغدير للتنمية والمواطنة خريبكة

حضريمقر الجمعيةهشام درقوشمدعمةجمعية الشباب المتحد خريبكة

حضريمدرسة الجاحظامينة البشريمدعمةجمعية األمل للتنمية القروية لمفاسيس خريبكة

حضريمؤسسة المستقبلنعيمة لكنافريمدعمةجمعية  بالدي للتنمية والتواصل خريبكة

حضريمدرسة الزالقةحنان البركةمدعمةجمعية التضامن للتنمية وحماية األسرة خريبكة

حضريمقر الجمعيةكريم جوهريمدعمةجمعية مارينا للشباب خريبكة

حضريمؤسسة المستقبلنعيمة لكنافديمدعمةجمعية أركانه للتربية والتكوين ابي الجعد خريبكة

حضريمدرسة ابن الهيثم خريبكةخديجة تبوتمدعمةجمعية النور النسوية خريبكة
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حضريمركب الزيتونه التعاون الوطنينورة مخيتيمدعمةجمعية ملتقى الشباب خريبكة خريبكة

حضري تجزئة النرجس ابي الجعد10مقر جمعية ربيعة السالليمدعمةجمعية أصدقاء الطفل للتربية والتكوين خريبكة

حضريلويديات 26خدوج شهيدمدعمةجمعية الغذ المشرق ابي الجعد خريبكة

حضريمدرسة العين الكحلةعزالن محمديمدعمةجمعية االشراق خريبكة

حضريمدرسة ابن حزمرشيدة الهروشيمدعمةجمعية االنامل الفسفاطية خريبكة

حضريدار الشباب الحي االداريبديعة قرقوريمدعمةجمعية االوراش المغربية للشباب خريبكة

حضريمدرسة الزالقةالهام شماللمدعمةجمعية االمل والمواطنة للتنمية المحلية خريبكة

حضرياع االمام مالكنادية عياريمدعمةجمعية الغد المشرق الجهوية خريبكة

حضريمجمع الصناعة التقليديةنجيبة بن اللةمدعمةجمعية االتحاد الوطني النسائي خريبكة

حضريمركز لفريدياتحماني بوشرىمدعمةجمعية المسيرة للتنمية والمواطنة خريبكة

حضريتجزئة الشرقاويةلمساعدة زهرةمدعمةجمعية النسيم للتربية والتضامن خريبكة

حضريمدرسة المستقبلفتيحة ورغوسمدعمةجمعية الخير للتنمية والتضامن خريبكة

حضريمدرسة المرابطينالسعدية نباتمدعمةجمعية التنمية لنساء بوجنيبة خريبكة

حضريمركز الكامونحنان الزواقمدعمةجمعية اصدقاء البيئة للتنمية المستديمة خريبكة

حضريمقر الجمعيةعبد الصمد بن عطيمدعمةجمعية جيل المستقبل خريبكة

حضريمقر الجمعيةهشام درقوشمدعمةجمعية فجر االمل خريبكة

حضريزنقة احمد النجار ابي الجعد 46طواهر سناءمدعمةجمعية بني زمور للتنمية االجتماعية خريبكة

حضريدار الشباب ابي الجعدفاطمة عدنانيمدعمةجمعية رهان للتنمية والتضامن خريبكة

قرويملحقة  مسجد اوالد بوحسونمحمد رشديمدعمةاالمل والمواطنة للنميةبرشيد

قرويسيدي رحال الشاطئمريم بكرازيمدعمةالغنيميين للتنمية للتنميةبرشيد

قرويالنادي النسوي اوالد عبوزاهيرة الجلوليمدعمةالجمعية المغربية للنهوض باالسرةبرشيد

قرويم شرقاوة/ممحمد التجانيمدعمةامراة الشاويةبرشيد

قرويم علي بن ابي طالب/مالحمدوني حليمةمدعمةالصداقة والوفاقبرشيد

قرويم سيدي قاسم/ممجيدة الشبريمدعمةالوطن االن للتنمية والتكوينبرشيد
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قرويم سيدي قاسم/مرضوان الصبيطيمدعمةالقمة للنمية والثقافةبرشيد

قرويم شرقاوة/معبد اهلل الصابريمدعمةالكوثر للتكافل االجتماعيبرشيد

حضريالثانوية االعدادية عمر بن عبد العزيزبالماحي نبيلةمدعمةالمبادرة والتنمية القرويةبرشيد

حضريالمركز االجتماعي للقرب سيدي رحال النعنع العلوي مليكةمدعمةالمراة والتنميةبرشيد

حضريالثانوية االعدادية عمر بن عبد العزيززهرة وحليممدعمةمستقبل االسرة المغربيةبرشيد

قرويمركز أوالد عيسى الغنيميينرشيد راجيمدعمةالغد المشرق الجهويةبرشيد

قرويم شرقاوة/مالحر حسنىمدعمةود للتنميةبرشيد

قرويمنزل أحمد رشدي أوالد بوحسون الغنيميينحيكمة بلقايدمدعمةاالمل للتنمية القرويةبرشيد

قرويمقر الجمعية الكارةخليل خنيفيرمدعمةالمبادرة للتنميةبرشيد

قرويالثانوية التاهيلية  الغنيميينرشيد ازعوفمدعمةالنور للتنمية القرويةبرشيد

حضري دوار الشرفة سيدي رحالحمزة رحومدعمةقمر للتنمية المستدامةبرشيد
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضري2مدرسة المسيرة الخضراء نجاة بنرحلمدعمةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة الموقفخالدة بنبرغازمدعمةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة أحمد الراشدينوال الجوهريمدعمةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمركز أطفالنانعيمة الراميمدعمةجمعية أطفالنا مراكش 

حضريمدرسة أم الفضلشكيب باهاديمدعمةج نور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين مراكش 

حضري1مدرسة المسيرة الخضراء حكيمة زينيمدعمةج نور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين مراكش 

حضريأبو بكر الصديق, مسعيدة أقرارمدعمةج نور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين مراكش 

قرويمقر خاص بدوار أوالد سليمانلالعائشة أكالومدعمةج نور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين مراكش 

حضري النخيل1المركز التربوي االجتماعي الزهور عبدالكريم الكداريمدعمةج نور المعرفة للتنمية والتربية والتكوين مراكش 

قرويم الطويحنة/محسن أوكدجيمدعمةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضريروض طيور الجنةمريم  لعروضمدعمةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم المحمدية/معثمان البرجليمدعمةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم اوالد بلعكيد/مبوشرى بويدارمدعمةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

قرويم اوالد بلعكيد/مليلى حدادمدعمةج المناهل للتربية والتكوين والتنمية مراكش 

حضرياإلمام السهيلي, مهشام أسلهميمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريموالي رشيد ذكور,مإيمان الخلفاويمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريرحال بن أحمد, معائشة إكراممدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريمركز حماية الطفولة ذكورسعيد  رحالويمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 
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الوسطعنوان المركزاسم المنشط أو المدرسالبرنامجسلك االستدراك/الجمعيةالنيابة

حضريمركز حماية الطفولة ذكورصابرة عضريمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريمركز حماية الطفولة ذكورفاطمة عمرانيمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريالرسموكي, مطه الحظنيمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريالقاضي عياض, مراوية أيت المكيمدعمةجمعية األطلس الكبير مراكش 

حضريالوحدة, مخديجة السليمانيمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريابن عاشر, مخديجة الجراريمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريموالي إدريس األول, ممريم فيروجمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريابن أبي صفرة,مسعيدة تيليبيتمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضري2المسيرة الخضراء , منجاة الحداويمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريالسعديين,مخديجة شكريمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضرياألطلس الكبير,مفوزية اذدادايمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريم سيدي يحيى فرعية تامسنا/معبدالرحيم أشباكمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريمسجد الخوادرةعواطف الدريشمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضري(دوار زمران) 1روض الحرية عتيقة الحطابمدعمةالنعاونية القرائية الم ألف  للتربية والتكوين,ج مراكش 

حضريمقر جمعية السبيلامديدات لطيفةمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويم تولوكلت المركزية/مالناصري الزيمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويم اميزن/وحدة واوزكرت مبهوم زهرةمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويمسجد دوار اسدراماكيز ربيعةمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويمنلزل الحسين احباشو دوار افرخسليلى اكضلشمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويم مركزية اميزن/ماوعمي نزهةمدعمةالسبيل شيشاوة

حضريمقر جمعية السبيلالناصري نورةمدعمةالسبيل شيشاوة
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قرويجمعية اسراتوالعلوي امالمدعمةالسبيل شيشاوة

حضريالمركز االجتماعي للقرببوصالح عزيزةمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويتاورة المركزيةالعفاس خديجةمدعمةالسبيل شيشاوة

حضريمنزل بوفنزي القصبة التحتانية امينتانوتسعيدة بويفنزيمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويم اميزن وحدة تمالكوت/مايت  الحاج مينةمدعمةالسبيل شيشاوة

قرويم الرحيالت وحدة صرصاح/مالزيا تي ادريسمدعمةجمعية التواصل شيشاوة

قرويدوار الشكرينالصديقي فاطمةمدعمةجمعية التواصل شيشاوة

حضريالمركب الثاقافيبطة حنانمدعمةجمعية التواصل شيشاوة

قرويم لمزوضية/مسناء بوعنانمدعمةالجمعية المغربية ايفولكي شيشاوة

قرويم لمزوضية/مسناء بوعنانمدعمةالجمعية المغربية ايفولكي شيشاوة

قرويم افنسا وحدة تنكرة/مايت همو زهرةمدعمةالجمعية المغربية ايفولكي شيشاوة

قرويم تولوكلت/مليلئ ايت ايت العسريمدعمةالجمعية المغربية ايفولكي شيشاوة

قرويدوار امسيدحكريمة ايت لشكراحتضانجمعية االنصاف شيشاوة

قرويدوار سكراتاحان فاطمةمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويارزي ايت امحندمحمد ايت بوبكرمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويمنزل  تالبورت اركازنصفية بن جعفرمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويدوار ايت امحند ادماسهيل افركيسمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويدوار ايت امحند ادماحسن ايت ايت بوبكرمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويدوار سكراتماجدة اخياطمدعمةجمعبةشبيبة ايت امغار شيشاوة

قرويدوار امرزواستالصديق ازمالحمدعمةالفضاء الجمعوي ألغواطيم الحوز

قرويدوار اديفمحمد بوريكمدعمةالفضاء الجمعوي ألغواطيم الحوز
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قرويدوار اوكجديتحميد بوعديمدعمةالفضاء الجمعوي ألغواطيم الحوز

قرويدوار اكرضحسناء اوتزليضةمدعمةالفضاء الجمعوي ألغواطيم الحوز

قرويدوار الصورسمير بهامدعمةالفضاء الجمعوي ألغواطيم الحوز

قرويم وانسكرا/معبد الرحيم بنعديمدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويم المعتمد بن عباد ايت بلحاجالحسين جمالويمدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويم اسني/ممريم حديدةمدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويم طلزين/مزهيرة واكريممدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويم مشطون/مخدوج حشارمدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويم طلزين/ممليكة وزينبمدعمةجمعية الحياة للتنمية الحوز

قرويدوار تدليلطيفة الواحيمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الحوز

قرويدوار اكرماونجمبلة ابت عالمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الحوز

قرويدوار تدرارتسكينة ايت لحسنمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الحوز

قرويدوار اوريرسهام ايت بن بريكمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الحوز

قرويدوار تلتانغزالن بالبيضةمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الحوز

قرويدوار دريع السيد جماعة مياتالمصطفى الشعراويمدعمةجمعية مستقبل المرس للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

حضريحي المرس قلعة السراغنة 336شراف الزاهريمدعمةجمعية مستقبل المرس للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويدوار موالي رحال جماعة الجبيلفاطمة الزاهريمدعمةجمعية مستقبل المرس للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويم القصور فرعية لعوينة جماعة الفرائطة/ممحمد  أيت بنكروممدعمةجمعية مستقبل المرس للتنمية والتضامن قلعة السراغنة

قرويدوار اوالد اسي بلغيثحنان فنتاسمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضريمدرسة ابن رشد االبتدائيةزهيرة  الحلوانيمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضري حي القدس706كتاب نزهة األطفال وردة القريشيمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة
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قرويالنادي النسوي المربوحناجية الطاروشيمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضريمدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائيةليلى أبو عليمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

حضريم البانكة/مركزية مجميلة الحلوانيمدعمةجمعية سكان ادراع العياشي للتنمية قلعة السراغنة

قرويمركز النسوي مياتزهرة السليمانيمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

حضريمركز البانكةفاطمة القريشيمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويمدرسة دوار الجديدإلهام خبةمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويمدرسة دوار الجديدفاطمة سعدمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

حضريمركز الثالتي الصبغيفريدة رابحمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

حضري2روض الوفاء الهناء مينة الناجيمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويمدرسة البرارجةفاطنة فيتاسمدعمةجمعية الغد الباسم للتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم أوالد الشرقي/فرعية أوالد المسناوي محليمة مونيرمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم الويتون/مرجاء كحيليمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويمسجد السنوسيينفاطمة الزهراء لقديممدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

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

قرويدوار أوالد سيدي امحمد التوميحفيظة الفاتحيمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويم لبرارجة/مركزية مرشيدة روقيمدعمةجمعية التربية والتكوين والتنمية االجتماعية قلعة السراغنة

قرويدوار أوالد حمو مياتحنان  حدوشمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

حضريمدرسة عمر بن عبدالعزيز االبتدائيةحكيمة النواويمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويالنادي النسوي جمعية اإلشراقة المربوحنظيرة قادريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

حضريمدرسة خالد بن الوليد االبتدائيةفريدة الطاهريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويدوار أوالد الشرقي أوالد الشرقيكريمة  البصريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة
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حضريمدرسة مالكة الفاسي االبتدائيةالسعدية  الطاهريمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويدار الطالبة الفرائطةعمر فانديمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويدار الطالة الفرائطةحنان فنازيمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويالمركز النسوي الفرائطةأمينة فارسيمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويدار الطالبة الفرائطةعبدالغفور بهلوليمدعمةجمعية تساوت للثقافة والتنمية والمحافظة قلعة السراغنة

قرويأوالد العوني أوالد زرادالسعدية الطاهريمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

حضريمدرسة عمر بن عبدالعزيزناجية اعميميمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

حضري قلعة السراغنة2441 رقم 2الهناءفاطمة طلحةمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

قرويدوار الرويش ازنادةخدوج الكيدارمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

حضريمدرسة عمر بن عبدالعزيزرشيدة الكيداريمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

قرويدوار الدزوز أوالد زرادسلمى العباسيمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

قرويأوالد بوحمادج اوالد زرادخديجة بوالزيتمدعمةالفضاء الحمعوي للتنمية والتضامن, ج قلعة السراغنة

حضري مكرر حي لالمنانة59رقم سعيد اجبايليمدعمةجمعية بيتي الصويرة

قرويدوار ليسرا مركز اقرمود الصويرةبشرى  العلويمدعمةتيسير لمحاربة األمية وت غ ن ظ, ج الصويرة

قرويدوار ليسرا مركز اقرمود الصويرةميلود حسانيمدعمةتيسير لمحاربة األمية وت غ ن ظ, ج الصويرة

حضريمدرسة أحمد بال فريج ابن جريرعتيقة الحمريمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة أبي بكر الصديق ابن جريروفاء فؤادمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة أحمد بال فريج ابن جريرسناء بنعامرمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة الوحدة ابن جريرعزيز العليانيمدعمةالتويزةالرحمنة

قرويفرعية أوالد حميدة الطلوحالمصطفى الفيضةمدعمةالتويزةالرحمنة

قرويفرعية الكواهي  عكرمةعبد السالم المعناويمدعمةالتويزةالرحمنة
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حضريالمركز االجتماعي التربوي للتقدم ابن جريرنعيمة الغيالنيمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة أحمد بال فريج  ابن جريرلطيفة بيروكمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة الحسن بوعياد ابن جريرفتيحة العباسيمدعمةالتويزةالرحمنة

حضريمدرسة الفضيلة ابن جريرفاطمة البرشمدعمةالتويزةالرحمنة

قرويلغنانمة بوشانخديجة المليانيمدعمةالتنويرالرحمنة

قرويدوار الطلبة  بوشانفاطمة صياغمدعمةالتنويرالرحمنة

قرويأوالد بلة لمشمر بوشانعبد الحكيم رشادمدعمةالتنويرالرحمنة

قرويمسجد دوار المتاكيل البير الجديد  اجعافرةمحمد القاسميمدعمةالتنويرالرحمنة

قرويالصوالح بن حمادي بوشانحبيبة سعيدمدعمةالتنويرالرحمنة

قرويمنزل المكون  بدوار الشليح بوشانالمختار الدرباكيمدعمةالتنويرالرحمنة
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حضري54الحي الحسني العامري زنقة واد الحيمر رقم شدية دهريمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

حضريوجدة- مركز النورللخدمات االجتماعية بالي لطيفةمدعمةشباب المسيرة وجدة أنجاد

حضريالمركب االجتماعي للقربنجاة شتوانيمدعمةالمواطنة للتنمية والثقافة وجدة أنجاد

حضريحي الطوبةلطيفة الدزمدعمةالمواطنة للتنمية والثقافة وجدة أنجاد

حضريالمركب االجتماعي والثقافي والرياضي السليمانيمحمد شاكرمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع وجدة وجدة أنجاد

حضري2المركب االجتماعي والثقافي والرياضي  النجدعائشة الطاهريمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع وجدة وجدة أنجاد

حضريمدرسة حليمة السعدية الحي الحسنيبشرى قادريمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية فرع وجدة وجدة أنجاد

حضريمركب انكادي حي انكاديميلود مختاريمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي بوجدة وجدة أنجاد

حضريمركب انكادي حي انكاديعائشة مزواريمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي بوجدة وجدة أنجاد

حضريمركب النجد حي النجد سيدي يحي وجدةرابحة مستاريمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي بوجدة وجدة أنجاد

حضريحي السالم الزاري بجانب مسجد السالم وجدةيمينة رحمانيمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريحي السالم طريق عوينت السراق وجدةغزالن الخومدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريملحقة جمعية النبراس بحي السمارةخضرة الرحمانيمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريمركز النور حي النصر وجدةسعاد حشافمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريقرب إعدادية الواحة سيدي يحي وجدةنزيهة الشقرونيمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضري أمام مسجد حمزة  وجدة15شارع إدريس األكبر الرقم يوسف حمدانيمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

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

حضريمركز حماية الطفولة قرب دارالطالبة وجدةعبد اللطيف بنشادليمدعمةالنبراس للثقافة و التنمية وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمسعيدة حامي الدينمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمفاطمة غويريمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمنعيمة عراضمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد
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حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمحياة بلحوجيمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمفاطمة الزهراء بلحوجيمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمفاطمة احندورمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريالطوبة-ملتقى شارعي موالي الحسن والتقدمابتسام فحالنمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمدرسة الرياض الزاريمريم العمريمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمركب الجرف االخضرفايزة الذهبيمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولةمصطفى بوعسريةمدعمةالشبيبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة و أصدقاؤها وجدة أنجاد

حضريمركب النهضة حي النهضة وجدةامال حميتومدعمةبسمة لألعمال الخيرية وجدة أنجاد

حضريمركز حماية الطفولة قرب دارالطالبة وجدةنعيمة سعيديمدعمةبسمة لألعمال الخيرية وجدة أنجاد

قرويدوار بوعيشاتجميلة بوعيشاتمدعمةالزرايك للتعاون والتنمية جرادة

حضرياع االمام البخاريالعوني عائشةمدعمةجرادة لدعم التنمية المحلية جرادة

حضريمؤسسة الوفاءيامنةالشيتمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضريإعدادية محمد بن عبد اهللبوديك فاطمةمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضريمدرسة حي الزيانيقادري عيادةمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضريمدرسة النجودنعيمة عشوريمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضريم موسى بن نصيرخديجة مجوبيمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضريم النهضةالياقوت الربيعيمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

قرويم.ب.منزل الثكنة العسكرية عبشرى نكيزةمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

قرويالتعاون الوطنياسويرق فتيحةمدعمةاالتحاد الجهوية  النسائي لالتحاد الوطني لنساء المغرب جرادة

حضرياعدادية ثانوية  جرادةحورية  الشيخممدعمةالتعاون و التنمية جرادة

حضريروض االزهار حاسي باللنجاة فارسمدعمةالتعاون و التنمية جرادة

حضريدار الشبابخديجة  ابنوضنمدعمةالتعاون و التنمية جرادة

قرويمدرسة االمل لغواطالزهرة ابخيتاتمدعمةالتعاون و التنمية جرادة

حضريدار الشباباعبادلي وفاءمدعمةاالمل للتنمية االجتماعية جرادة
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حضري جرادة- حاسي بالل-حي طارق بن زياد-روض المبادرة الوطنية جمعة دردورمدعمة جمعية جرادة للتعليم والتربية ودعم التنمية جرادة

حضري حي القدس104مؤسسة األماني سعاد أوبوعزةمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

قرويمقر خاص  بدوار حلومةزهور اولحسنمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

حضريمدرسة ابن زيدون بحي القدسمحمد األحماديمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

حضريمدرسة اإلمام الغزاليخديجة بعيليشمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

قرويمدرسة عمر بن عبد العزيز بمداغمريم لياويمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

حضريمدرسة المسيرةحليمة شطومدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

حضرياألمام الشاطبينوال مقتلمدعمةأمي للتربية والتاهيل االجتماعي بركان

قرويمدرسة الجوالننجاة بوعالممدعمةالهدف النسائية بركان

حضريمدرسة الكواكبمحمد حمدانيمدعمةالهدف النسائية بركان

قرويمركز المراة والفتاة بتزايستخديجة شقرونيمدعمةالهدف النسائية بركان

حضريمدرسة االمام الغزاليحنان بوعزاويمدعمةالهدف النسائية بركان

حضريشارع الشهداء أحفير 146خديجة زيانمدعمةجمعية المنار النسائية بركان

قرويم م تزغينكوثر سوليمانيمدعمةالمسيرة للتنمية واالدماج بركان

حضرياعدادية اتريفةخديخة بختاويمدعمةالمسيرة للتنمية واالدماج بركان

حضريالمركز االجتماعي للقربعائشة بيونيمدعمةالمسيرة للتنمية واالدماج بركان

قرويالنادي النسويحيات راشديمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريمدرسة ملويةفاطمة بنعوجةمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

قرويتعاونية آفاق بال حدودفاطمة الناجيمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريمدرسة الليمونجميلة لغزالمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريتعاونية بوصحابة الحرفيةعكاشة عباديمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريمدرسة اإلمام علينعيمة بن صالحمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريمقر خاصليلة عربيمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان

حضريعبدالرحمان بن عوف, مكتيبة العبدالويمدعمةتعاونية ألف الم القرائية للتربية والتكوين بركان
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قرويمسجد بدوار تزغين زكزلنوال تميميمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي فرع اكليم بركان

حضريمدرسة االمام الغزاليشفية دانةمدعمةاإلتحاد الوطني لنساء المغرب بركان بركان

حضريمدرسة االمام الشاطبيحمزاة دانةمدعمةاإلتحاد الوطني لنساء المغرب بركان بركان

حضريمركز التربية و التكوين سيدي سليمان شبهية بخيشمدعمةاإلتحاد الوطني لنساء المغرب بركان بركان

حضريمسجد معلو سيدي سليملن شحنان أربيبمدعمةاإلتحاد الوطني لنساء المغرب بركان بركان

حضريمدرسة ابن زيدونغزالن اشطابةمدعمةاإلتحاد الوطني لنساء المغرب بركان بركان

حضريمسجد البركة سيدي اسليمانيمينة تقنيمدعمةالمواساة والتنمية االجتماعية بركان

قروي دوار لمريس فيروز اومهديمدعمة الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغرب احفير لمريس بركان

حضريالتربية و التكوينجيهان بازةمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريالمختار السوسي/مفاطمة الزهراء الخالقيمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريالتربية و التكوينجميلة الطاهريينمدعمةالنهضة لدعم التنمية المحلية تاوريرت

حضريدار المواطنقلعي حكيممدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/مالباتول الخليفيمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريدار المواطنزرارمحمدمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريغشت20/معلي بلقاسميمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعاللبن عبداهلل/اعقموشتي محمدمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/مصالحي منيةمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاوريرت

حضريعمر بن الخطاب/معزيزة بختيمدعمةاضواء للتنمية تاوريرت

حضريدار المواطنخديجة داميمدعمةدعم المراة في وضعية صعبة تاوريرت

حضريدار المواطن مجيدة ابركانمدعمةدعم المراة في وضعية صعبة تاوريرت

حضريالنادي النسويكطاف عبد القادرمدعمةمؤازرة المراة و الطفل تاوريرت

حضريدار المواطنبديدي مغنيةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريغشت20/مقلعي نعيمةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريابن خلدون/مركاني البكايمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت
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حضريعمر بن الخطاب/مبوزردة خديجةمدعمةالتعاون للتنمية و الثقافة تاوريرت

حضريدار الشبابحميد قاسميمدعمةالعيون الشرقية تاوريرت

حضريدار الشبابكروج شعيبةمدعمةالعيون الشرقية تاوريرت

حضري869حي الرحمةرقمادريس السعيديمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريدار المواطنفاطمة الزهراء الصدقيمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريمقر الجمعيةمحمد العونيمدعمةالفجر للتنمية و التعاون تاوريرت

حضريالمطار/مادريس العونيمدعمةافنان العيون تاوريرت

قرويم م الرازي بني شيكرمونية الداوديمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويبني سيدال الجبل فرعية مطواعاحمد كروممدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

حضريمركز حماية الطفولة الناظورظريفة شوراقمدعمةالعصبة المغربية لحماية الطفولة الناظور

قرويفرعية هيدون م م بني شيكرمحمد الخزرونيمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

قرويمقر الجمعية ببني شيكرمحمد الوليدمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

قرويم م النجاح المركزإعزاننصليحة الحراقمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

فرعية بوعنانة م م الغزاليخليد الركراكيمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

 فرخانة
حضري

المركز السوسيو تربوي كريم الشاويمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

فرخانة
قروي

دار المواطن حي بويزازانكريمة أبرداعمدعمةجمعيةآفاق للتنمية البشرية الناظور

 الناظور
حضري

حضريمركز دعم و انعاش المرأة الناظوركريمة شحشوحمدعمةمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية الناظور

حضريمدرسة مرشيكافاطمة ايت لحسنمدعمةمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية الناظور

حضريالنادي النسوي لعري الشيخالفارسية نعيمة الفرسيمدعمةمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية الناظور

حضريمدرسة الجاحظسناء رحومدعمةمركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية الناظور

قرويمقر الجمعية قرب م م تاوريرت بني شيكرمحمد الطاشمدعمةجمعية المذرات الثالث الناظور

قروي  بلي تجيت74شارع واد الدهب الرقم  عثماني سعيدمدعمة الوحدة للثقافة والتنمية بدوار السبائك فكيك

قروي شارع الشواطر بني تجيت بوسنينة كريمةمدعمة الوحدة للثقافة والتنمية بدوار السبائك فكيك

حضري103زنقة حمان الفطواكي رقم المختاري سعيدةمدعمةجمعيةاالصالة لتنمية اإلجتماعية بوعرفة فكيك
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قروي شارع بوعرفة مركز بني تجيت ازناك عبد العزيزمدعمةالجمعية التآزر للمرأة و الطفل بالسنت فكيك

قرويبني تجيت المركز  كوز بوشرىمدعمةالجمعية التآزر للمرأة و الطفل بالسنت فكيك

قروي مركز بني تجيت ايت رحومدعمةالجمعية التآزر للمرأة و الطفل بالسنت فكيك

قرويمركز بني تجيت امعلي سميرةمدعمةالجمعية التآزر للمرأة و الطفل بالسنت فكيك

قرويدوار المضل انوال تالسينتالسالمة احمداحتضاناالفاق للتنمية و التقافة فكيك

حضري18زنقة السعيدية مسيرة  محمدةمدعمةجمعية بسمة للتنمية بوعرفة فكيك

قرويايت مايتبشرى القطمدعمةج الريف التنمويةالدريوش

قرويايت مايتفاتحة أزعوممدعمةج الريف التنمويةالدريوش

قرويتمسماناميمة زيدانمدعمةج الريف التنمويةالدريوش

قرويموالي ادريسشفيق زهيدمدعمةج الريف التنمويةالدريوش

قرويدار الكبدانيحكيم الصالحيمدعمةج الريف التنمويةالدريوش

حضريدار الطبدانينجاة بقاليمدعمةج الريف التنمويةالدريوش
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حضريمدرسة سكينة بنت الحسين زنقة سمية درب غلفيوسف زالفيمدعمةجمعية الغزالن سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضريمدرسة سكينة بنت الحسين زنقة سمية درب غلفزهيري غزالنمدعمةجمعية الغزالن سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري97مدرسة الكندي بنات شارع بوردو  رقم لفضل فتيحةمدعمةجمعية الغزالن سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضري97مدرسة الكندي بنات شارع بوردو  رقم حامين رشيدةمدعمةجمعية الغزالن سيدي بليوط البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن عباد بنين شارع الزيراويفاطمة مرزوقمدعمةجمعية الرحمة للتنمية االجتماعية البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن عباد بنين شارع الزيراويلحبيب الزيانيمدعمةجمعية الرحمة للتنمية االجتماعية البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن النفيس حي النرجس طريق أزموررضى هناينمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن النفيس حي النرجس طريق أزموررجاء شقيقمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن حزم بنات حي مساكن العنقالشعيبية الغليميمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضريمدرسة ابن حزم بنات حي مساكن العنقعزيزة صابرمدعمةجمعية رواد لهجاجمة البيضاء أنفا

حضريبين المدن الجديدة حي الرميلةفتيحة باللمدعمةجمعية االمام نافع عين الشق

حضريبين المدن الجديدة حي الرميلةأكرم بنزينبمدعمةجمعية االمام نافع عين الشق

حضريبين المدن الجديدة حي الرميلةسعاد أمشطرمدعمةجمعية االمام نافع عين الشق

حضريشارع القدس أمام باب األندلسالزوهرة العلويمدعمةبيتي عين الشق

حضريشارع القدس أمام باب األندلسربيعة شاقورمدعمةبيتي عين الشق

حضريالمركب التربوي سيدي معروفتورية لكميليمدعمةبيتي عين الشق

حضريالمركب التربوي سيدي معروفأسماء لكميليمدعمةبيتي عين الشق

حضريمقر جمعية األنوار سيدي معروفربيعة مليحيمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضريمقر جمعية األنوار سيدي معروفنادية راحامدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضريمقر جمعية األنوار لمكانسةسناء مصلةمدعمةجمعية األنوار للتنمية االجتماعية عين الشق

حضريمدرسة الهراويينكريمة بن جديةمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورةسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضريمدرسة سكينة بنت الحسين حي األميرة لالمريممحمد معارفمدعمةجمعية آية للتنمية المستدامةسيدي عثمان-  موالي رشيد 
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حضري حي الفالح2مركز الجمعية شارع ادريس الحارثي إقامة عائشةلطيفة هيباريمدعمةجمعية آية للتنمية المستدامةسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضريمدرسة أبو القاسم الزياني شارع ادريس الحاثي حي البركةحسناء  تريدمدعمةجمعية مبادرات للعمل االجتماعي والثقافيسيدي عثمان-  موالي رشيد 

حضري شارع مقداد الحريزي مقاطعة اسباتةشكراوي رشيدةمدعمةاالكرام ابن مسيك

حضري شارع مقداد الحريزي مقاطعة اسباتةحليمة الشرفيمدعمةاالكرام ابن مسيك

حضريII محمد الفاسي السالميةلكبيرة نجديمدعمةإنماء للتنمية البشرية ابن مسيك

حضري مقاطعة ابن امسيك1 حمان الفطواكي جميلة زينب امقيسمدعمةإنماء للتنمية البشرية ابن مسيك

حضري2حي النصر : البحتري فاطمة مريبمدعمةأجيال  النصر ابن مسيك

حضريعمر ابن عبد العزيزبهيجة سالكمدعمةمغرب األمل ابن مسيك

حضريعمر ابن عبد العزيزغيثة بنعبومدعمةمغرب األمل ابن مسيك

حضريالحسنية ، مقاطعة ابن امسيك: الحسن االول نعيمة معتاقمدعمةنجوم  ما تقيش شعار وعلم بالدي ابن مسيك

حضريالحسنية ، مقاطعة ابن امسيك: الحسن األول شكيري حنانمدعمةنجوم  ما تقيش شعار وعلم بالدي ابن مسيك

حضري68حي محمد بلحسن الوزاني  زنقة نجاة اهنيتاحتضانعبد السالم بناني ابن مسيك

حضري69حي محمد بلحسن الوزاني  زنقة سميرة راضياحتضانعبد السالم بناني ابن مسيك

حضريموسى ابن نصيرأمينة تكيت و حسناء أيت الصديقمدعمةاإلكراممرس السلطان-  الفداء 

حضريالمركب االجتماعي لحي عمر بن الخطابمليكة سامعاحتضانالمركب االجتماعي لحي عمر بن الخطابمرس السلطان-  الفداء 

حضريم ابن بسام ز ابن الونان د ر م الحي المحمديمينة ابركةمدعمةالمغربية للتضامن و العمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

مريم كيتبغيمدعمةالمغربية للتضامن و العمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

حضريمركز التاهيل االجتماعي حي عادلحورية لزعرمدعمةالمغربية للتضامن و العمل االجتماعيالحي المحمدي- عين السبع

حضريمركز المبادرة اقامة الموحدينسهام االسماعيليمدعمةساكنة البدر للتنمية البشريةالحي المحمدي- عين السبع

حضريمركز المبادرة اقامة الموحدينامال االسماعيليمدعمةساكنة البدر للتنمية البشريةالحي المحمدي- عين السبع

حضريأبو عباس الجيراوي بيلفيدير 5أبو الوفا فاطمةاحتضانساعة الفرحالحي المحمدي- عين السبع

ليلى الصناتياحتضانساعة الفرحالحي المحمدي- عين السبع

حضريمدرسة االخطل بنينداود أيت موهومدعمةجمعية الدرب الجديدالحي الحسني

حضريمدرسة االخطل بنيناحمد بنعالمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني
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حضريمدرسة االخطل بنينعاشورة بنميمونمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضريدوار لقلوشةعبد الرزق كتافمدعمةجمعية الدرب الجديد الحي الحسني

حضريمدرسة الفالححسن االمينمدعمةجمعية االرتقاء للنهوض بالمرأة و الطفل الحي الحسني 

حضريمدرسة الفالحزينب زاهدمدعمةجمعية االرتقاء للنهوض بالمرأة و الطفل الحي الحسني

حضريمقر بحي النسيمالحسين نايت ابراهيممدعمةجمعية االنوار للتنمية االجتماعية الحي الحسني 

حضري مدرسة الكسائ مليكة مرزابيمدعمة بيتي سيدي البرنوصي 

حضري مدرسة الكسائيوسف  عبدونمدعمة بيتي سيدي البرنوصي 

حضريام كلثومتوفيق الهاممدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سيدي البرنوصي 

حضريام كلثومالشافعي غيثةمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سيدي البرنوصي 

حضريام كلثومربيعة خزريمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سيدي البرنوصي 

حضرييعقوب المنصور. مربيع مروانمدعمةنعمة اهلل سيدي البرنوصي 

حضريمركز الكرمربيعة كاسيمدعمةالرائدت للتنمية سيدي البرنوصي 

حضريمركز الفرصة الثانيةكلتوم صبريمدعمةفعل اخضر سيدي البرنوصي 

حضريمركز الفرصة الثانيةنعيم ايمانمدعمةنيو مغرب سيدي البرنوصي 

حضريمركز الفرصة الثانيةمرحى جيهانمدعمةنيو مغرب سيدي البرنوصي 

حضريابن العريف. مرجاء مغتاحمدعمةالمستقبل لالسرة و الشباب النواصر

حضريالتضامن. معصام عزوزمدعمةالمستقبل لالسرة و الشباب النواصر

حضريعين الجمعةالحسن نايت ابراهيممدعمةاألنوار للتنمية النواصر

حضريعين الجمعةالحسن نايت ابراهيممدعمةاألنوار للتنمية النواصر

حضريلمكانسةرضوان مصلةمدعمةاألنوار للتنمية النواصر

حضرياشراقةعزيزة الدهبيمدعمةاألنوار للتنمية النواصر

حضريم أوالد احمد االبتدائيةمنير هنونمدعمةبن اعبيد  لألعمال االجتماعية والمحافظة على البيئة النواصر

حضريم اوالد احمد االبتدائيةمصطفى بادةمدعمةبن اعبيد  لألعمال االجتماعية والمحافظة على البيئة النواصر

حضرياعدادية اإلمام مسلمحسناء البوعنانيمدعمةبن اعبيد  لألعمال االجتماعية والمحافظة على البيئة النواصر
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حضريم طارق بن زيادنعيمة معتاقمدعمةنجوم ما تقيش شعار وعلم بالدي النواصر

حضريم طارق بن زيادحنان شكيريمدعمةنجوم ما تقيش شعار وعلم بالدي النواصر

حضريالمركز السوسيو تربوي لدعم قدرات الشباب بمدينة الرحمةفوزية محفوظمدعمةدار الرحمة للتنمية المستدامة النواصر

حضريالمركز السوسيو تربوي لدعم قدرات الشباب بمدينة الرحمةجواد الحيديمدعمةدار الرحمة للتنمية المستدامة النواصر

حضريالمركز السوسيو تربوي لدعم قدرات الشباب بمدينة الرحمةحمزة رحومدعمةدار الرحمة للتنمية المستدامة النواصر

 مديونة

حضريم الفشتاليرابحة قروانمدعمةجمعية النهوض باألسرة المحمدية

حضريدار المواطنفاطمة طايلةمدعمةجمعية النهوض باألسرة المحمدية
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حضريشارع اوالد مراح حي أبي رقراق اليوسفيةفاطمة لمزاينيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة الرباط

حضريشارع اوالد مراح حي أبي رقراق اليوسفيةسميرة اإلسماعيلي العلويمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة الرباط

حضريمدرسة الداخلةعثمان بن عبدالكاملمدعمةآفاق شابة للتنمية, ج الرباط

حضريالمغرب العربي, محكيمة مومانمدعمةآفاق شابة للتنمية, ج الرباط

حضريزنقة النمو الزهور الزرقاء دوار الرجاء في اهلل ح ي م الرباطربيعة القرقطيمدعمةحماية األسرة المغربية,ج الرباط

حضريزنقة النمو الزهور الزرقاء دوار الرجاء في اهلل ح ي م الرباطنجية  ابن الفاروقمدعمةحماية األسرة المغربية,ج الرباط

حضريزنقة النمو الزهور الزرقاء دوار الرجاء في اهلل ح ي م الرباطبوشرى البغداديمدعمةحماية األسرة المغربية,ج الرباط

حضريالحسن اليوسي, مفاطمة أمنزومدعمةأوراش التنمية في المغرب, ج الرباط

حضريدار الشباب التقدمرتيبة حسونيمدعمةأوراش التنمية في المغرب, ج الرباط

حضريادريس األول, مغنو العسراويمدعمةربيع األسرة للتنمية والتضامن, ج الرباط

حضريالرعاية االجتماعية األمل ح ي م الرباطبشرى  قاشمدعمةربيع األسرة للتنمية والتضامن, ج الرباط

حضريحسان بن ثابت, مإيمان علوكمدعمةالمرصد الوطني للتعليم, ج الرباط

حضريحسان بن ثابت, ممديحة بنعبداهللمدعمةالمرصد الوطني للتعليم, ج الرباط

حضريعالل كراكشو, مفتيحة بعلواشمدعمةتينور للثقافة, ج الرباط

حضريعالل كراكشو, مسناء عثمانيمدعمةتينور للثقافة, ج الرباط

حضريمدرسة سيدي موسى الدكاليرضى المصباحيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمدرسة سيدي موسى الدكاليسناء مهيلمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمدرسة سيدي موسى الدكاليلحسن لقليعةمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي موالي اسماعيلمحمد العايديمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي موالي اسماعيلياسين حيمرمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي موالي اسماعيلغيثة السلوميمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي االنبعاثبوجمعة أقدارمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال
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حضريمركز شمسي حي االنبعاثسناء عبيدارمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي االنبعاثمحمد بومعزةمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز شمسي حي االنبعاثعبداللطيف  لقليعةمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز اإلصالح والتهذيب بسالضحى طهطهاهمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمركز اإلصالح والتهذيب بسالالتهامي الفياللي المذغريمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرة سال

حضريمقر جمعية مبادراتمحمد عادلمدعمةجمعية جسور الصداقة والتواصل سال

حضريإعدادية األندلسعبدالسالم الصمديمدعمةجمعية الوفاء للتضامن والتعاون األسري سال

حضريمدرسة علي عوادمليكة الجوهريمدعمةجمعية الوفاء للتضامن والتعاون األسري سال

حضريإعدادية الفتحكمال الكسابمدعمةجمعية الوفاء للتضامن والتعاون األسري سال

حضريزنقة القصر الكبير تابريكت 32ماجدة بالمعطيمدعمةالجمعية المغربية إلدماج المكفوفين سال

حضريالمركز االجتماعي آل نهيان بعين عتيقعبد اهلل برعيشمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرةالصخيرات-  تمارة 

حضريالمركز االجتماعي آل نهيان بعين عتيقحفيظ أيت بريك أوحمومدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرةالصخيرات-  تمارة 

حضريالمركز االجتماعي آل نهيان بعين عتيقرضوان السرغينيمدعمةالجمعية المغربية لمساعدة األطفال في وضعية غير مستقرةالصخيرات-  تمارة 

حضريمعمل النحاس بالصخييراتفتيحة وعلياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

قرويدار الشباب سيدي يحيى زعيرابراهيم الشعراوياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمعمل النحاس بالصخييراتنعيمة أيت المودناتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة الموحدينرجاء الطيب نعمراتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة المكي الناصريلكبيرة القاضياتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة زرارةيوسف كوكاساتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمركز حماية الطفولة تمارةسعيدة بنمولوداتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

قرويمدرسة دار الباتولوفاء مقيليقاتفاقية مركزيةجمعية آفاق مفتوحةالصخيرات-  تمارة 

حضريمركز تكوين وتأهيل المرأة بعين عودةنجاة الزعراويمدعمةجمعية التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 

حضريمركز تكوين وتأهيل المرأة بعين عودسعاد بو بكراويمدعمةجمعية التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 

حضريمركز تكوين وتأهيل المرأة بعين عودةكوثر صمودمدعمةجمعية التضامن المسيرة لمركز تكوين وتأهيل المرأةالصخيرات-  تمارة 
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حضريدار الشباب عين عتيقمصطفى الشاويمدعمةجمعية ربيع األسرة للتنمية والتضامنالصخيرات-  تمارة 

حضريمركز حماية الطفولة تمارةكلثوم فرحاتمدعمةجمعية ربيع األسرة للتنمية والتضامنالصخيرات-  تمارة 

حضريدار الشباب المغرب العربيعبد المنعم الطيبيمدعمةجمعية وليداتيالصخيرات-  تمارة 

حضري حي النهضة تمارة7مؤسسة مروة رقم فاطمة اإلدريسيمدعمةجمعية وليداتيالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة ابن الهيثمنادية خمليشيمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

قرويمدرسة ابن الهيثممريم بوشقورمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

حضريإعدادية المنفلوطي تمارةبوعزيز الزهرةمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة ابن الهيثمفوزية الشاويمدعمةجمعية المرأة القروية الصباحالصخيرات-  تمارة 

قرويمدرسة السالم مرس الخيرليلى الرواحةمدعمةجمعية وكر الطائر للطفل والمرأةالصخيرات-  تمارة 

قرويمجموعة مدارس سيدي يحيى زعيريوسف اليوسفيمدعمةجمعية وكر الطائر للطفل والمرأةالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة ادريس بن زكريسعاد جنابمدعمةجمعية آفاق شابة للتنميةالصخيرات-  تمارة 

حضريمدرسة ادريس بن زكريهدى الحقيقيمدعمةجمعية آفاق شابة للتنميةالصخيرات-  تمارة 

حضريالنادي النسوي حي النصر تمارةمينة فارسمدعمةجمعية بدور للتنمية ومحاربة العنفالصخيرات-  تمارة 

حضريدار الشباب عين عتيقمحمد الشاويمدعمةجمعية بدور للتنمية ومحاربة العنفالصخيرات-  تمارة 

قرويمدرسة إدريس اآلول تيداس المركزعائشة بندامومدعمةأبناء قدما المقاومين الخميسات 

حضريم ابن بســــــــام الخميساتعائشة عياشمدعمةأبناء قدما المقاومين الخميسات 

حضريم ابن سينـــــا الخميساتفاطمة بنسعيدمدعمةأبناء قدما المقاومين الخميسات 

قرويحودران-  م التحريرنجاة بنشهبامدعمةأبناء قدما المقاومين الخميسات 

قرويفرع سوق اإلثنين.معليا رحمونمدعمةارتقاء النقل المدرسي الخميسات 

حضري شارع بئر أنزران تيفلت2حي السالم حليمة بنهماشتمدعمةالنبراس الخميسات 

حضريمركز القرب الخميساتثورية بكارمدعمةالتنمية الجميع الخميسات 

حضري113مركز التعاون الوطني السعدية بنحماديمدعمةالتنمية الجميع الخميسات 

قروي الخميسا ت آيت يدين1األملمينة بوتهرويتمدعمةالتنمية الجميع الخميسات 

حضريمركز التربية والتكوينالمصطفى لشهبمدعمةشعاع للتربية على البيئة الخميسات 
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حضريمدرسة الشهيد الحارتيالسعدية لحمرمدعمةشعاع للتربية على البيئة الخميسات 

حضريدار المواطن سابقاحادة محصرمدعمةأمجاد األطلس الخميسات 

حضري11زنقة وليل رقم مينة القاسميمدعمةأمجاد األطلس الخميسات 

حضريمدرسة ابن بطوطةزهور ادابراهيممدعمةأمجاد األطلس الخميسات 

حضريمدرسة أبي الفداءحليمة برهونمدعمةج المستقبل للتنمية و محاربة األمية الخميسات 

حضريمدرسة أبي الفداءحياة غزرانمدعمةج المستقبل للتنمية و محاربة األمية الخميسات 

قرويم م بوقشميرحسن الحومانيمدعمةج المستقبل للتنمية و محاربة األمية الخميسات 

حضريمدرسة أبي الفداءخديجة برهونمدعمةج المستقبل للتنمية و محاربة األمية الخميسات 

حضريمركز التعاون الوطني زمرمان الخميساتمريم جلولمدعمةجمعية الغصن األخضر الخميسات 

حضريالمركب االجتماعي والتربوي والمرأة القروية الرمانيخديجة عباسيمدعمةجمعية النورس للثقافة والتنمية بالزحيلكة الخميسات 

قرويم أبي الحسن المراكشي/مشهرزاد بلعمورمدعمةجمعية النورس للثقافة والتنمية بالزحيلكة الخميسات 

حضريمدرسة ابن بسامحليمة قرواشمدعمةنور الربيع الخميسات 

قرويدوار سيدي العربي سيدي عبد الرزاقعالل الحيمرمدعمةاألمل للتربية و الثقافة و التنمية الخميسات 

قرويدار الدوار (المركز)ايت يدين رقية بلقاسميمدعمةاألمل للتربية و الثقافة و التنمية الخميسات 

حضريالشهيد الحارثيفوزية طباشمدعمةاألمل للتربية و الثقافة و التنمية الخميسات 

حضريروض المستقبل حي الرشادصباح بنداودمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

حضري حي القدس تيفلت36قطاع مهمة لمغاريمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

حضرينجوم المعرفة للتربية و التعليم االولى حي الوردة شارع تونس فاطيمة العسريمدعمةج تيفلت لتنمية المجالين الخميسات 

قرويم خالد بن الوليد/مزهرة شعرانمدعمةآيت حمو بولمان للبيئة الخميسات 

قرويمركز جماعة آيت مالكحنان بوغابةمدعمةالمرأة البحراوية الخميسات 

حضري97مقر الجمعية حي النهضة نورة خزانمدعمةالمرأة البحراوية الخميسات 

قرويدوار الحرابلةعالل الحيمرمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة الخميسات 
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حضريمجمع الصناعة التقليديةنبيلة أبو المواهبمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويتعاونية الطائر الحر دوار السواهلةليلى النقرمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريالمركز التربوي النخلةنزهة سماعمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويفرعية التعاونية الصحراويةمحمد الحافضيمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويم الوحدةحنان فريقمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويمسجد المجيداتمصطفى بركةمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويمسجد الشعيباتخالد فاضلمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويم سيدي موسىابراهيم الفرشيمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويدار مبروك دوار الخوادرةفاطمة مبروكمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويفرعية اوالد العيساويالمصطفى لكديحيمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم محمد الفاسيرشيدة البالليمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويمسجد الغوالمةبلحاج شلياطمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويتعاونية الحليب القيايلةحسن بوخدادةمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم محمد الفاسينادية رزاقمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريدار الشباب آزمورفوزية بحريمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم محمد الفاسيبوسرى الكردمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم المقاومةسمير الصبطيمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم النخيلعبد الطيف الديانيمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريم المقاومةخدوج البازمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضريالمركزيةمليكة لقويريمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويمسجد دوار الزراولةعزيز إراويمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويدار الغزاني دوار العويساتعزيزة لغزاليمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة
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قرويم أوالد سالمأحمد الرتميمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

قرويم العتيب/مربيعة لكعشميمدعمةجمعية الدكالة للتنمية االجتماعية والثقافية واالقتصادية الجديدة

حضرياع المنارجميلة سجاممدعمةالجمعية المغربية لإلعالم والتوجيه الجديدة

حضريم سيدي بوزيدسومية الناصريمدعمةالجمعية المغربية لإلعالم والتوجيه الجديدة

حضريم عبد اهلل بن الشرقيالشعبية ناديمدعمةالجمعية المغربية لإلعالم والتوجيه الجديدة

حضريم المقاومةفوزية خنوفيمدعمةالجمعية المغربية لإلعالم والتوجيه الجديدة

حضريجمعية السالمفوزية طارقمدعمةالجمعية المغربية لإلعالم والتوجيه الجديدة

حضريم محمد السادسعبد اللطيف الديانيمدعمةالجمعية المغربية لحماية الطفل واألسرة مركز دار األمل الجديدة

حضريم المتنبيالصباحي هشاممدعمةالجمعية المغربية لحماية الطفل واألسرة مركز دار األمل الجديدة

حضريمركز سواني موسزينب دافيرمدعمةالجمعية المغربية لحماية الطفل واألسرة مركز دار األمل الجديدة

قرويمركزية موالي عبد اهللعزيز إراويمدعمةالجمعية المغربية لحماية الطفل واألسرة مركز دار األمل الجديدة

حضريالمركز االجتماعي لعريصةخديجة كريتانمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضرياع عبد الرحمان شنافحسناء خلفيمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريمدرسة الزرقطونينجالء النمليمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريمدرسة الفقيه السرغينيعزيزة كرماحمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريم ضواحي آسفي/مسعاد كربدمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريمدرسة الفقيه السرغينيبهيجة بلعونيمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريالمركز الوطني محمد السادس للمعاقينلطيفة امتازمدعمةجمعية لنعمل سويا من اجل التربية والتبادل الثقافي آسفي

حضريحمان الفطواكي بأسفي. مفتيحة عيوقيمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريالفقيه السرغيني بأسفي.مكبورة أزغاريمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريلعلج بنهيمة بأسفي.مصباح أعشاشمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريوادي المخازن بأسفي.إعصباح لحماديمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريوادي الذهب بأسفي. إعخديجة ميمومدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضرياعزيب الدرعي بأسفي.محسناء لحبيريمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي
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حضريم رشيد ج سحيم. إععمر بنزهيرمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريمدرسة المسيرة بأسفيرشيدة اضريبينمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريمدرسة المسيرة بأسفينوال الشاوشمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

حضريوادي المخازن بأسفي.إعحنان بوميةمدعمةمنظمة الكشاف المغربي آسفي

قرويدوار الدواغرةفريدالفقيرمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةسيدي بنور

قرويدوار التريقاتليلى النقرمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةسيدي بنور

قرويم المستقبل/ممصطفى ابركةمدعمةجمعية دكالة للتنمية الثقافية واالجتماعية واالقتصاديةسيدي بنور

قروي دوار احميريةسعيد هداجيمدعمةجمعية ميديا لإلعالميات والتنميةسيدي بنور

قرويمسجد دوار الحدادةطري الحمدونيةمدعمةجمعية ميديا لإلعالميات والتنميةسيدي بنور

قرويمسجد دوار أوالدعبد اهللادريس الزوانمدعمةجمعية ميديا لإلعالميات والتنميةسيدي بنور

حضريمركز التعاون الوطنيسهام جهالليمدعمةجمعية الوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قرويدوار الحفضانعبد الطيف اإلرويمدعمةجمعية الوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قرويدار الشبابكريمة بويشمدعمةجمعية الوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

قرويم الجعفرية/مفؤاد الشريفيمدعمةجمعية الوحدة للثقافة والتربية والتنميةسيدي بنور

حضريالقريةشبيب عبد الحكيممدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قروياوالد عبوميلودة نافعمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قرويم بني يخلف/محكيمة السويديمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

حضريمركز التعليم األوليسومية الفروجيمدعمةالجمعية الجهوية للتنمية المندمجةسيدي بنور

قرويدوار الحاج الطاهرالسعدية بن الصافيمدعمةجمعية الدواغرة للتتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

قرويدوار أوالد عبوحنان عاميريمدعمةجمعية الدواغرة للتتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

قرويأوالد جراررضوان بكاريمدعمةجمعية الدواغرة للتتنمية المحلية واالجتماعيةسيدي بنور

قرويدوار بوفتوسعائشة الثقفياحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور

قرويأوالد الطالب سعيدشفيقة عاطفاحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور

قرويأوالد الطالب التويرسيعابد بوعزةاحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور
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قرويالصعيدالتعائشة حاتماحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور

قرويأوالد سيدي عبد الواحدنادية الصالحياحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور

قرويسيدي محمد إبراهيمفوزية لكحلاحتضانمؤسسة زكورة للتربيةسيدي بنور

قرويدوار الحاج هديعبيد عبد الرحيماحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قرويدوار الغوا لمشعشع صالحةاحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قروي بوشتة المريتمةدوارزهرة مستعيناحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قروي البدادغةدوارجميلة كعدياحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قرويلبيضاندوارانعيمة الزكرياحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قروي السوامدوارمليكة الحمودياحتضانمؤسسة زكورة للتربيةاليوسفية

قرويم م الفضاضلة فرعية البروكات سدي شيكر إقليم اليوسفيةعبد الغني بن عيسىمدعمةجمعية السالم لإلنماء االجتماعياليوسفية

قرويدوار الحدادة السبيعات اليوسفيةعبدالعالي الرخيصمدعمةجمعية السالم لإلنماء االجتماعياليوسفية

حضريمدرسة عمرو بن العاص اجنديسيوسف لمفقهمدعمةجمعية السالم لإلنماء االجتماعياليوسفية

قرويزاوية سيدي احمد الكنتوريوسف عموريمدعمةآمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

قرويمقر آمال الغد الكنتورالرشيد قزبورمدعمةآمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

قرويدوار الغوالم الحطيبة اجدورنور الدين المنتاجمدعمةآمال الغد لتنمية المرأة القروية والطفلاليوسفية

حضريدار الشباب األمل حي األمل اليوسفيةبديعة األزهريمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

قرويدوار الجديد أوالد ابراهيم سيدي الشيكرابراهيم اللوحيمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

قرويم البدادغة راس العين/فرعية النعاعمة ممليكة ديكارمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

قرويفرعية أوالد لحماد لبدادغة راس العينرجاء بوسبابةمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

قرويدوار أوالد لعروصي جماعة اجدورعبد اللطيف منطادمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

قرويدوار الطياطم جماعة الطياطم جماعة الطياطمنور الدين لمدينيمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

حضريم عبد اهلل الشفشاوني اليوسفيةحفيظة بومرتمدعمةشبكة نور لمحو األمية والتربية غيرالنظاميةاليوسفية

حضريم عمرو بن العاص اجنديس اليوسفيةربيعة الناصريمدعمةصوت الشباب للتربية والتكويناليوسفية

حضريالمركز االجتماعي للتعاون الوطنيلحسن البوفيمدعمةصوت الشباب للتربية والتكويناليوسفية
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حضريم عبد العزيز بن شقرون حي بوكراعصباح الناصريمدعمةصوت الشباب للتربية والتكويناليوسفية
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حضريمدرسة الحي الصناعيفاطمة الواديمدعمةجمعية الكرازة للتنمية بني مالل

حضريروض اقرا زاوية الشيخمينة المعزازمدعمةجمعية الكرازة للتنمية بني مالل

حضريجمعية اكليل الجبل عين الغازيالمخنتر سهيلمدعمةجمعية الكرازة للتنمية بني مالل

قرويمدرسة اوالد سيمور البزازةرحمة عبدالويمدعمةجمعية األمل لدعم األطفال بني مالل

قرويتفليتشا جماعة فم العنصرهشام غالبمدعمةج إسراء للتربية بني مالل

حضريفرعية الحربوليةرحمة لمخنطرمدعمةج اكليل الجبل بني مالل

قرويمدرسة فرياضةمولود بن زهرةمدعمةج اكليل الجبل بني مالل

قرويالبراقيق جماعة فم العنصرمراد ابريمدعمةج لقاء لتنمية المرأة بني مالل

قرويمقر ج شارع الحسن الثاني القصيبةابوبكر فرتاحيمدعمةج فرصة للتنمية بني مالل

قرويتيزي علي جماعة فم العنصرنجاة البرنوصيمدعمةج القاضي عياض بني مالل

قرويدوار تاسنت جماعة بوتفردةحدو بن يوسفمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار أكرور جماعة تيزي نيسليزهرة حسناويمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار اشماخ جماعة تيزي نيسلينعيمة مدانيمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار اوجضاض جماعة تيزي نيسليحسناء شيتامدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار ورين جماعة تيزي نيسليمريم غربيمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار تازرة جماعة اغبالةحاتم اسماعيلمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار اسلي نودجا جماعة تيزي نيسليلحسن فوزيمدعمةجمعية أبريد للتنمية والتازر بني مالل

قرويدوار افرغاس جماعة فم العنصرمريم ابو عابدينمدعمةمنظمة الطالئع أطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار بويسرفان جماعة فم العنصرجميلة بورحيممدعمةمنظمة الطالئع أطفال المغرب فم العنصر بني مالل
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قرويدوار تلوى جماعة فم العنصرهشام ابوركمدعمةمنظمة الطالئع أطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار ايت وهرماش جماعة فم العنصرلحسن أعميمدعمةمنظمة الطالئع أطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار تاوريرت جماعة فم العنصرحماد الزويتمدعمةمنظمة الطالئع أطفال المغرب فم العنصر بني مالل

قرويدوار عطاش جماعة بوتفردةلحسن خافظيمدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قرويايت سيدي حسين اغبالةالحسين بوكيوظمدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قروي1م تيحونة فرعية اغبالو اكركور/مسعيد امومدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قروي2م تيحونة فرعية اغبالو اكركور/مزايد وتلهموتمدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قرويدوارتيغاز جماعة بوتفردةمحمد مهداويمدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قرويأدورو تحونة جماعة تيزي نيسليبوعزى مرسيلمدعمةجمعية الفردوس بني مالل

قرويدوار ادالس جماعة فم العنصرمحمد هرويمدعمةالجمعية المغربية للتربية والتنمية بني مالل

قرويمسجد تقبرين زاوية الشيخعبد الرحيم كريممدعمةج الشباب لتنمية بني مالل

قرويدوار تفرضين جماعة فم العنصريوسف ازيوحيمدعمةج  نساء المناطق الجبلية بني مالل

حضريمدرسة النهضةرجاء اقديممدعمةج الجهوية لالرتقاء بالتعليم االولي بني مالل

قرويمقر ج عيايطة اوالد اكناونعيمة منيبمدعمةجمعية القنديل بني مالل

قرويبجماعة ايت امحمد دوار نكستمحمد الحكيممدعمةجمعية ازالفن للتنمية والبيئة والتضامن أزيالل

قرويبزركان بجماعة زاوية احنصال دوار اكرض نتوريرتمحمد البهجاويمدعمةجمعية ازالفن للتنمية والبيئة والتضامن أزيالل

قرويزركانعلي شكومدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل

قرويايت باللالحسين المهللمدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل

قرويايت تمجوطادريس خاطرمدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل

قرويتينتامينموحئ القاضيمدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل

قرويتيمقيتسعيد  يشومدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل
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قرويتيديوئمحمد تسيدلتمدعمةج النور النسوية للعلم والعمل أزيالل

العصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة  أزيالل

االمية
قرويمسجد تسقما انونمزيل اداماغن واولىالصديق احمادمدعمة

العصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة  أزيالل

االمية
قرويمسجد تيغوال ايت ماجظنرزقي محمدمدعمة

العصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة  أزيالل

االمية
قرويمركز اسكاعبد الرزاق العرويةمدعمة

قرويدوار تمنصورين جماعة واولىمحمد خويا احساينمدعمةجمعية تمديغوت للتنمية والتواصل أزيالل

قرويانالتف جماعة ايت اعباسمحمد ريانمدعمةجمعية تمديغوت للتنمية والتواصل أزيالل

قرويتيغبوالمليكة تمتكوينمدعمةبويلغمان للتنمية والتواصل أزيالل

قرويتاغازوت نيمداحنفاطمة  الزهراء الزميميمدعمةبويلغمان للتنمية والتواصل أزيالل

جمعية اصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة  أزيالل

والسياحة الجبلية
قرويتيزي انالتفريان محمدمدعمة

جمعية اصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة  أزيالل

والسياحة الجبلية
قرويتيزي نتربعتعبد الصمد عبد اهللمدعمة

جمعية اصدقاء ايت بوكماز للتنمية والبيئة  أزيالل

والسياحة الجبلية
قرويواوسرمتاحنصال محمدمدعمة

قرويتافوغالت ايت يوكين مصلحمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة أزيالل

قرويتافوغالت ايت يوكين الناجيمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة أزيالل

قرويتغروط نازهمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة أزيالل

قروياسلك الحدانيمدعمةالصداقة للتنمية المحلية المستدامة أزيالل

حضريالمركب االجتماعي ف ب صصوفيا ايت والطالبمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

حضريالمركب االجتماعي ف ب صصوفيا ايت والطالبمدعمةجمعية األمل لألشخاص المعاقينالفقيه بن صالح

قرويالحويض اوالد محمود  حد بوموسىكريمة صديقيمدعمةجمعية الفتح للتنمية المحليةالفقيه بن صالح

حضريمدرسة الزرقطوني  ف ب صالحتخامت احمدمدعمةجمعية منى للتربية و حقوق الطفلالفقيه بن صالح

قرويمدرسة الرواجح  سوق السبتيوسف النصيريمدعمةجمعية التربية و التكوينالفقيه بن صالح

حضريمدرسة موسى بن نصير  ف ب صالحعبد الجليل البهداويمدعمةجمعية التربية و التكوينالفقيه بن صالح
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قرويمقر الجمعية  الكريفاتسفيان جماليمدعمةالكشفية الحسنية المغربيةالفقيه بن صالح

حضريحي المسيرة سوق السبتنجاة البداويمدعمة-األطلس– جمعية  نادي الصحافة الجهوية الفقيه بن صالح

قروي دوار ايت مريم تاغزوتنعيمة الحمدوشيمدعمةجمعية أوالد فرج للتنميةالفقيه بن صالح

حضريمدرسة العرفان سوق السبتخالد حديويمدعمةجمعية لقاء بني مالل لتنمية األسرة القرويةالفقيه بن صالح

حضريمدرسة العرفان سوق السبتخديجة االزهريمدعمةجمعية لقاء بني مالل لتنمية األسرة القرويةالفقيه بن صالح

جمعية الصداقة لدعم األطفال في وضعية الفقيه بن صالح

صعبة
حضريمدرسة ابن رشد ف ب صالحقادري سميرةمدعمة

قروياوالد سليمان  جماعة  اوالد بورحموننبيلة الفقريمدعمةجمعية الوفاق االجتماعية للتنمية و التضمانالفقيه بن صالح

قرويالحويض اوالد محمود  حد بوموسىغيثة الصالحيمدعمةمنظمة الكشاف الجوال فرع سوق السبتالفقيه بن صالح
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حضريطريق اكوراي مكناس6مركز حماية الطفولة شارع محمدسعاد فيسكيلمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريطريق اكوراي مكناس6مركز حماية الطفولة شارع محمدأمحمد هاشممدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريمركز العش مؤسسة غيثة زنيبرمهتوف رشيدةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

قرويفرعية أوالد يوسف جماعة واد جديدة مكناسيونس منانمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريجمعية بيتيمريم بنقاسممدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريمدرسة ابن الونانمينة اوراغمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريطريق اكوراي مكناس6مركز حماية الطفولة شارع محمدسعاد فيسكيلمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريمركز العش مؤسسة غيثة زنيبروفاء فطيميمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريمدرسة البحتريمينة ممسيكمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

قرويمركزية سيدي سليمان مول الكيفان مكناس. معبد النور مزورمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية مكناس 

حضريسيدي بابا- البحتري . مرشيدة فاضيليمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريالضحى ويسالن.موسام الشنيولمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضرياألزهـــــــر.. اع.ثنادية الدمليجمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريجمال الدين األفغاني. معائشة بن ثابتمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريابن جابر المكناسي.مصفاء معزوزيمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريمدرسة مي زيادةعبد الرزاق عريبمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريلسان الدين بن الخطيب.منجية الشاهديمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

حضريمدرسة ادريس االولخديجة مومنمدعمةاألمل لتأهيل المعاق مكناس 

قرويزرهون.خيبر .مدرسة أحـــــد وفاء الفطيميمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

حضرياإلمام الشافعي.ممليكة لزعارمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

قرويم المخاطير اوالد ميمون/ميونس مزورمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

حضريمدرسة التنمية جماعة ويسالنوفاء فارس العكيويمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

قرويعبد اهلل بن حدافةفاطمة الزهراء العلويمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

حضريجمال الدين األفغاني. مفاطمة الديعيمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

حضريمدرسة االندلس روامزينكريمة بن داميةمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 
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حضريجمعية نماء للتنمية والتواصل ويسالنامينة العمراويمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية مكناس 

حضريثانوية ابن الرومينبيلة بوعرفةمدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

حضري مدرسة عبد اهلل الشفشاونيسومية ديانامدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

قرويالزواط الدخيسة.م.منادية الحامديمدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

حضريمدرسة مصطفى المعني سيدي بوزكريانس بوعزاويمدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

حضريمدرسة معمل اإلسمنتكريمة العيساويمدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

قرويم  النواجي لعشاش/معبد الحي مولوديمدعمةطالئع المستقبل للتنمية الثقافية و االجتماعية مكناس 

حضريمدرسة ادريس االولخديجة مساويمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

حضريمدرسة شكيب أرسالنسميرة  بن الهاشميمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

حضرياعدادية الزرقطونيسناء اسماعيلي علويمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

قرويورزيغة فرعية اوالد رحو.م.معبد المجيب االدريسي اليحياويمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

حضريجمال الدين األفغاني. ممروى قاسمي العلويمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

حضريمدرسة الفرابيسميرة الضاويمدعمةجمـــــــعية مبــــــــادرات مكناس 

حضريمدرسة ادريس األولبوشرة سيبوسمدعمةجمـــــعية بســــــــــمة لإلشعاع النسوي و التربوي مكناس 

حضريمدرسة عبد اهلل كنون شارع المسيرة ويسالنخديجة مرعازيمدعمةجمـــــعية بســــــــــمة لإلشعاع النسوي و التربوي مكناس 

حضري سيدي بوزكري4مدرسة ادريس األول مرجان ابتسام سيرجاويمدعمةجمـــــعية بســــــــــمة لإلشعاع النسوي و التربوي مكناس 

حضريمركز التعاون الوطني سيدي بوزكري مكناسحجلة يسرىمدعمةجمـــــعية بســــــــــمة لإلشعاع النسوي و التربوي مكناس 

حضرياعدادية محمد بن عبد اهلل/ مموجيد توفيقمدعمةجمـــــعية بســــــــــمة لإلشعاع النسوي و التربوي مكناس 

حضريالمركب االجتماعي ابتسامة الحاجبنعيمة برايدةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريم عين خادم الحاجببشرى الناصريمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريالمركب االجتماعي  للقوات المسلحة الملكيةسعاد عصفورمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريالنهضة الحاجب. منعيمة العمراويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضرياعدادية بن رشدنعيمة مازيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريالمقر الثاني لجمعية البوابة الحاجبزهرة حمودومدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريمقر جمعية بوابة االطلس المتوسطفاطمة اعويشمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضري2 زنقة 7الجمعية الثقافية حي بئر انزران رقم سعيدة  اسحاقيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويوحدة  النور ايت بورزوين.م بني مطير/مفاتحة المصلوحيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويبودربالة. م نجيمة تعرابتمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب
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قروي لمدرسة االنبعاث2الملحقة نجيم حلوشمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويالمدرسة الجماعاتية جحجوحنزهة عوشانمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم بويسمساد/مسلوى هالمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم عقبة بن نافع بودربالةالخالفة نجيبمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم  ايت يحيى سبع عيون/مفطيمة بلعالممدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم سيدي عيسى وحدة إقبر/معبد الكريم محروزمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم سيدي عيسى وحدة إقبر/مفاطمة التابتيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم المخزن المتنقل/مازراد حوريةمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

قرويم  المخزن المتنقل/مالهام الشويخمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ومحاربة األمية الحاجب

حضريمقر جمعية روض النور اكورايزينب الصالحيمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريكتاب النهضة شارع المسيرة اكورايعزيز العروصيمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريكتاب النهضة اكورايسناء معليمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريالياسمين الحاجب,  محسنة بنحميمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضري   مدرسة القدس تاوجطاتليلى الغرباويمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريالنرجس تاوجطات, مفوزية حميويمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريعين تاوجطات1حي القدس فرح حجاجمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريعلي ابن ابي طالب توجطات, مفاطمة الزهراء سنانمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريعلي ابن ابي طالب تاوجطات, ملبنى انحدومدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريعالل بن عبد اهلل آكوراي.ممحمد مرابطمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويم مدارس بلوز لقصير/مفاطمة الزهراء سليممدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويم الفوارات/مجمعة أزلماطمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويم عين ابلوز لقصير/مماجدة كيليمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قروي منزل الريفي ايت حمي لقصيرمسكوكوح حوريةمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويمنزل قدري بدوار فلنطا لقصيرقدري فاطمةمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قروي مقر جمعية التوحيد القصيرسعيد حيدةمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويم سيدي مبارك القصير/مالعطالتي محمدمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويمركز تعاونية سيدي امبارك القصيرسلمى انحدومدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويمقر جمعية التوحيد القصيراسيةا صابرمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب
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قرويواد الرحى ايت بورزوين,م,معبد العزيز الحيطيمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

قرويم تامشاشات اكوراي/مسرعب  م, موعدالة بن يوسفمدعمةجمعية النماء للقرائية والتربية والتكوين الحاجب

حضريزنقة موسكو احداف ازرو 44منصف أملواغمدعمةشباب بال حدود إفران

قرويمقر جمعية الفتح تاشنكورتعزيز أقشتولمدعمةشباب بال حدود إفران

حضريمدرسة عبد الكريم الخطابيالسعيدي الحسني العلوي اللة مريممدعمةشباب بال حدود إفران

حضريدار المواطن افرانيشو هشاممدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

حضريأزرو2زنقة 106منزل المنشطة بسيدي لهو رقمرشدي فريدةمدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

قرويمنزل المنشطة  باسومان ضاية عوازهرة بنيوسفمدعمةاالطلس للتنمية البشرية و البيئة إفران

قروي مقر الجمعية بتيمحضيت تمتليني خديجةمدعمةجمعية التجديد  للتربية والتنمية جماعة تيمحضيت إفران

قرويمقر الجمعية بتيمحضيت دحمان عزيزةمدعمةجمعية التجديد  للتربية والتنمية جماعة تيمحضيت إفران

قرويمقر الجمعية ايت يخي وعالحفيظ المحمدي علوي/ممدعمةالبساط االخضر إفران

قرويمقر الجمعية ايت يخي وعالحفيظة ازورارمدعمةالبساط االخضر إفران

حضريثانوية محمد الخامس ازرورلضية ايت سعيدمدعمةالبساط االخضر إفران

حضريمدرسة عبد الكريم الخطابياحمد العسراويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ة محاربة األمية فرع أزرو إفران

حضريمقر الجمعيةاحمد العسراويمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ة محاربة األمية فرع أزرو إفران

حضريمقر الجمعيةنادية االدريسيمدعمةالعصبة المغربية للتربية األساسية ة محاربة األمية فرع أزرو إفران

قرويمقر الجمعية بسوق األحدرشيد والزينمدعمةأخام أمقران إفران

قرويمنزل خاصعبد القادر الشاليليمدعمةأخام أمقران إفران

حضريازروهاللي حسناءمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضريازروزهور التغراسيمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضريازروحاجي محمدمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

قرويمدرسة بن  الصميمالدغوغي فاطمةمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

قرويمقر التعاون الوطني بعين اللوحسميرة أزلفمدعمةتنمية األطلس المتوسط إفران

حضريآزرو FMEAC FPISTAتنمية األطلس المتوسط إفران

قرويآزرو FMEAC FPISTAتنمية األطلس المتوسط إفران

حضريمدرسةFMEAC FPتنمية األطلس المتوسط إفران

حضريملحقة جمعية الواحة الحي الجديد بوذنيب لال مريم يوسوفيمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية

قرويم تازكارت قصرتازكارت بوذنيب/مبشرى الزاهيمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية
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قرويم اإلمام الغزالي قصرالسهلي  بودنيب/مزبيدة عزوزيمدعمةجمعية الواحة للثقافة والتربية والتنمية االجتماعية بوذيب الرشيدية

قرويجمعية ربيع التضامن قصر الجير السيفامنانة بندومةمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويالجمعية الزهراوية للتنمية القروية باوالد الزهراءعبد الفتاح مجانيمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويم الزرقطوني/قسم بقصر أوالد بوزيان مسعيد قدوريمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويم بوجدور بأوالد معطلى/ملطيفة حكيميمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويمؤسسة النور بجمعية السالم لكرايرنزهة بعزاويمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

حضريمدرسة سيدي محمد بن عبد اهلل الجرفرشيدة كروميمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

حضريمدرسة سيدي محمد بن عبد اهلل الجرفحورية بعزاويمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويم سيدي مجبر العشورية/ممحمد بابا خويامدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويم سيدي مجبر فزنا/مجميلة ربعيمدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويإعدادية إكليصبري أم كلتوممدعمةجمعية االصالة للمحافظة على التراث والعمل االجتماعي والتنموي بالجرف الرشيدية

قرويمركز الداوعري للتربية والتكوين كلميمةكيش هشاممدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويم الساقية الحمراء تمحراش/مغريب حكيمةمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

حضريمقر جمعية السالم تكاترثماريا مرتضىمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

حضريمركز دار المواطنالسعدية فرحيمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويم المرابطين دار أميرة/محياة اللكمةمدعمةالتعاونية القرائية الواحة للتربية والتكوين الرشيدية

قرويمدرسة اإلمام مالك خطارة الشريف كلميمةزدوقي  فتيحةمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويمركز التربية والتكوين واقة كلميمةزدوق عبد المجيدمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويمدرسة ايت موالي المامونعلوي رجاءمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويمدرسة خالد بن الوليد تلوينعقاوي عبد الكريممدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

حضريمدرسة القري حي اعتمانالعلي عزيزةمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويايت سعيد اوعلي امالكولعتابي فاطمةمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

قرويمدرسة عروة بن الزبيرحبيبي عبد اهللمدعمةجمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتماعية كلميمة الرشيدية

حضريدار الشباب بودنيبكلثوم النويتيمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

حضريدار الشباب بودنيبلطيفة البوحفصيمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

قرويمدرسة قصر السهليطاهيري حوريةمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

حضريالتعاون الوطنيرشيدة المحمديمدعمةجمعية اصدقاء االرض  للتنمية والمحافظة على البيئة بوذنيب الرشيدية

قرويم تكرومت فرعية القايد الرامي الريصاني/محنان بن سليمانمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية
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قرويم سيدي احمد لحبيب/معبد العلي التعبانيمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم الزاوية فرعية أوالد اجميع/معبد المجيد عابديمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم الزاوية تنغراس/ماطربة كريمةمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويم الزاوية تنغراس/محياة اللوديمدعمةجمعية الشروق للثقافة والتنمية بقصر تبوعصامت الرشيدية

قرويمدرسة تغفرتحمراني ياسينمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويإعدادية الوحدةادى حمي راضيةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة أسريرالصدقي وفاءمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة عبد الرحمان الداخلبامو فتيحةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويالمركب األجتماعيالوزاني سعيدةمدعمةفركلة لتنمية العمل النسوي تنجداد الرشيدية

قرويمدرسة مرزوكةخديجة أنعاممدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمقر الجمعية قصر حاسي األبيضصوفيا شعومدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمقر جمعية كدية دراوةارقية أزروالمدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمقر جمعية أوالد امباركمليكة اليعكوبيمدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمقر الجمعية القصبةمريم ميسوممدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

قرويمدرسة هارونبداة بمسهولمدعمةجمعية حاسي االبيض للبيئة والتنمية والتعاون الطاوس الرشيدية

حضريمقر الجمعيةلحسن كافيمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

قرويمقر الجمعيةمعطي بنشادمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

قرويمدرسةعسو حسنيمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

قرويمدرسةغازي اسماعيليمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

قرويدار الشباباعبي رزيقةمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

حضريدار الشبابفاطمة الختيلمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

حضريمدرسةمليكة الشادليمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

حضريمنزل خاصغزال عليمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

حضريمقر الجمعيةسناء العمريمدعمةالمسيرة للتنمية والثقافة خنيفرة

قرويأيت إسحاقأوباري  محمدمدعمةدعم قدرات المواطن خنيفرة

حضريوطلحةلبنىمدعمةدعم قدرات المواطن خنيفرة

قرويأيت علينعيمةمدعمةدعم قدرات المواطن خنيفرة

قرويبوعليمالكمدعمةدعم قدرات المواطن خنيفرة
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حضريمركز تكوين وتأهيل المرأة ميدلتبزا زهرةمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

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

حضريثانوية موالي يوسف اإلعدادية ميدلتفاطمة وحساينمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضريمدرسة تاشويت  ميدلتبشرى شكيريمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويفرعية عين القشبةفاطمة الزهراء الحمزايمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضريثانوية موالي يوسفمصطفى بن عاللمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قروي  ايت اوشن تونفيتحنان حمدانيمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويايت العباس النزالةامبارك بوزهرمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز ايت أوشن تونفيتنفيسة العسالمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمقرجمعية التضامن ميبالدنهشام الصدقيمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويمركز تكوين وتاهيل المراة ايت امغارايطو بوركبةمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويجمعية الزاوية سيدي يحيى اويوسفنادية الباروديمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

قرويم ايت توغاش/مالحسين وبعيرمدعمةجمعية االمل إلعانة األطفال دوي الحاجات الخاصةميدلت

حضريمركز التربية والتكوين  الريشحسناء البوكيليمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

حضريحي بو اليلي قرب المسجدنورة بوشبوطمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

قرويم ايت خوجمان فرعية بوينكارف/ممريم بوبكرمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

قرويم االمام الغزالي اوتربات/مرابحة بوبكرمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

قرويقصر تماريين اكدال املشبلفاطمة أوصالحمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

قرويقصر ادمر بايت تقرت كرس تعالليننزهة بقيمدعمةالعصبة المغربية للتربية االساسية ومحاربة االمية بالريشميدلت

قرويمدرسة وادي الذهبسعيدة باسينمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويمدرسة ابن زيدون  تواللنجاة لمرنيمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويم تيزي وياللن/معلي اتفروختمدعمةإغرم أختار للبيئة و التنمية كرامةميدلت

قرويروض المجد بوميةرابحة فضيليمدعمةقلب األطلس بوميةميدلت

قرويمركز تكوين وتقوية قدرات الشباب زايدةفاطمة الزهراء عبد الهاديمدعمةقلب األطلس بوميةميدلت

قرويجمعية بونلقنديل ايت عتوحماد شرارمدعمةفضاء كير لرعاية الطفولة والشباب وادماج الفتاة القرويةميدلت

قرويمسجد الحي الجديد كرامةفاطمة مغاريمدعمةفضاء كير لرعاية الطفولة والشباب وادماج الفتاة القرويةميدلت

قرويمسجد لحروش الجديد كرامةنوال بومزوغمدعمةفضاء كير لرعاية الطفولة والشباب وادماج الفتاة القرويةميدلت
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حضريحي المسيرة بنسودةأسماء العاجيمدعمةزالغ للعمل البيئي والثقافي, ج فاس

حضريسهب الورد فاسمجيد لعبيدمدعمةزالغ للعمل البيئي والثقافي, ج فاس

حضريسهب الورد فاسفاطمة الدهانمدعمةزالغ للعمل البيئي والثقافي, ج فاس

حضريسهب الورد فاسمينة البنانمدعمةزالغ للعمل البيئي والثقافي, ج فاس

حضريبن دباب عين هارونالدريسية البشاريمدعمةزالغ للعمل البيئي والثقافي, ج فاس

حضريبن دباب عين هارونسميرة المعنيمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضريبن دباب عين هارونفاطمة العشوريمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضريالمشور فاس الجديدأمينة الحجاميمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضريعوينات الحجاجخديجة حيدرمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضريحي بام بنسودةنجية الكدارمدعمةجمعية فاس سايس فاس

حضريطريق إيموزاررجاء سحنيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي, ج فاس

حضريالزيات البطحاءأسماء الدقونمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي, ج فاس

حضريزواغةحنان رزوقيمدعمةاالتحاد الوطني النسائي المغربي, ج فاس

حضريحي مبروكة عين هاروننادية بوروايحمدعمةجمعية الجزيرة الخضراء فاس

حضريحي مبروكة عين هارونخولة اسماعيلي العلويمدعمةجمعية الجزيرة الخضراء فاس

حضري ليراك1م المرابطين فاطمة السحنيمدعمةالشعلة للتربية فاس
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حضريم بنكيرانكريمة حيدرمدعمةالشعلة للتربية فاس

حضريمؤسسة القدميري بنسودةماجدة عائديمدعمةمؤسسة الحاج محمد القدميري فاس

حضريمؤسسة القدميري حي الرياضعز الدين العمرانيمدعمةمؤسسة الحاج محمد القدميري فاس

حضريمركز زواغة المتعدد االختصاصات المرجةرجاء الحاجيمدعمةالمركز الجهوي للتنمية ومحاربة األمية فاس

حضريمقر حزب االستقالل حي بن زاكورسعاد الهداجيمدعمةالمركز الجهوي للتنمية ومحاربة األمية فاس

حضريمركز بوبكر بلعربي المشور فاس الجديدمريم رفوعمدعمةملتقى الشباب فاس

حضرييناير عين النقبي11م بهيجة حمانيمدعمةالنهضة للتنمية االجتماعية فاس

حضريمركز الصفارين المدينة القديمةهدى الحيانيمدعمةفضاء المرأة المغربية فاس

حضريدار الشباب حي المسيرة بنسودةعبد الصمد شهبونمدعمةافنان للتنمية والتنشيط فاس

حضريمؤسسة القدميري بنسودةعززة سقلياتفاقية مركزيةآفاق مفتوحة فاس

حضريمؤسسة القدميري بنسودةعبد اإلاله بريولاتفاقية مركزيةآفاق مفتوحة فاس

قرويمدرسة الجاحظ جماعةوفاء لواتيمدعمة الحجرة الشريفة للتنمية القروية موالي يعقوب

قرويم عين البيضة جماعة عين الشقف.محفيظة بهنانيمدعمة الحجرة الشريفة للتنمية القروية موالي يعقوب

قرويمركز التربية والتكوين أوالد المعطيهدى القاصميمدعمة التنمية االجتماعية والثقافية األوداية موالي يعقوب

قرويالنادي النسوي بدوار سبع رواضيفاطمة الزهراء الزهرمدعمة التنمية االجتماعية والثقافية األوداية موالي يعقوب

قرويمقر خاص بدوار أوالد يزيدزكية الخطابيمدعمة الشباب للتنشيط واإلنماء موالي يعقوب

قرويمركز القرب الكرامة رأس الماءزليخة العياديمدعمة الشباب للتنشيط واإلنماء موالي يعقوب

قرويم أوالد الكريني فرعية أوالد السنوسي.مفاطمة الشيخمدعمة الشباب للتنشيط واإلنماء موالي يعقوب

حضريالوحدة, مرشيدة جيجيمدعمةفضاء األسرة للتربية والتكوين والتضامن صفرو
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حضريدار الشباب ابن سيناعمر هنانيمدعمةالثقة للتنمية النسائية صفرو

حضريمحمد بن أبي بكر اليازغيكريمة اليوبيمدعمةالتضامن للتنمة والشراكة صفرو

قرويمقر جمعية الينبوعحنان الذهبيمدعمةالينبوع الصافي لتنمية المرأة صفرو

حضريدار الشباب إدريس األولمحمد العالويمدعمةإبداعات نسائية صفرو

قرويايت عمر ايت لحسنحمد القشتولممدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويزبزكارمحمد بولعالممدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويدوار امطل تمرساطمصطفي لمبركيمدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويبويضوضان طاكنتشةحسن الخليفيمدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قروينيف درك دوار تويمياتاحمد بويحاللمدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويدوار لعريشةمريم  اعزوزومدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويلمسارحمحمد زيانيمدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور

قرويايت واحيلحسن منهوشمدعمةجمعية الخير للتنميمة و االعمال االجتماعية بولمان ميسور
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قرويج آيت يوسف وعلي/مسجد إيقدريون بدوار السوانيسارة ارقايدمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

حضريج إمزورن/المركب الرياضي والثقافيسعاد بوسكوتمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

حضريج إمزورن/المركب البلدي للتنشيط الفني والثقافيكريمة الحنكوريمدعمةالرحمة للعناية باألسرة الحسيمة

حضريبني بوعياش/ مسجد بوسالمةفريدة أمروسمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضريإمزورن.ج/المركب الثقافي والرياضيخالصة إبراهيممدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

قرويبني بوفراح/ مسجد إهاروننلبنة أرقراقمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضريإمزورن.ج/المركب الثقافي والرياضيلبنة األطرشمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

قرويجآيت يوسف وعلي/الشطاري.د/المركز اآلجتماعيللتوجيه واالستماعالوليدي نوالمدعمةمسيرة النور للتنمية ومحو األمية الحسيمة

حضريالثانوية اإلعدادية النصر بإمزورنعبد المنعم أمضطايبومدعمةالنجاح للتنمية االجتماعية الحسيمة

قرويبني عبد اهلل/ج/ م األبواب.مفرح الغلبونيمدعمةالنجاح للتنمية االجتماعية الحسيمة

حضريالحسيمة. ج/الثانوية اإلعدادية الجديدةمحمد بوخانةمدعمةالمستقبل لتأهيل األسرة الحسيمة

قرويآيت قمرة.ج/ف آيت داود/م تازغين.معيسى أشهبارمدعمةالمستقبل لتأهيل األسرة الحسيمة

حضريالحسيمة, حي أفزار/ دار األطفالمحمد خليمدعمةتويا للعمل النسائئ الحسيمة

قرويالنكور. ج/ م تازوراخت فرعية تيزي مادة .منجيب أعاللمدعمةتويا للعمل النسائئ الحسيمة

قرويج سنادة.بني يطفت/مركز جمعية المل للتنمية النسائيةعبد اللطيف شيشيمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

حضريج الحسيمة/المركب االجتماعي النسوي الريو حدوكريمة الخطابيمدعمةالمنال للتنشيط النسائي الحسيمة

قرويبني بوشيبت-ج/ملحق مسجد بني عياشمحمد الزرقتيمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويج كتامة/م م كتامة/فرعية كريحةمليكة الغزيزلمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويمنزل لحسن أمغار،دوار مزيازج عبد الغاية السواحل ابتسام مشكورمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويكريحة،ج كتامة/ منزل عبد السالم الطاهري دوار تنفي  سهام بوليزيمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويج عبد الغاية السواحل/مركز التربية والتكوين بني عيسيفوزية شرفمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويجعبد الغاية السواحل/ملحق مسجد بوسكور دوار بني عيسي العلياسعيدة عبودةمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويج بني بوشيبت/دوار تبرانت/مركز التربية والتكوينشقيعة بن زويتنمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة
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قرويج بني بوشيبت/ملحق مسجد أريرا أوحشيات بعزيزة العسريمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويج تمساوت/ملحق مسجدأسمرطاس العليابشرى إكراميامدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويج عبد الغاية السواحل/دوار تاكوشت /ملحق مسجد تاكوشتسعيد الناصريمدعمةالنور للتنمية والتضامن الحسيمة

قرويمحل ملحق لمسجد دوار الشكاير القلعةعزيز األخضرمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاونات

قرويملحق لمسجد دوار اوالد سعيد بني بربرفاطمة العسريمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاونات

قرويملحق لمسجد دوار اوالد سعيد بني بربرعلي البكوشيمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاونات

قرويجماعة فناسة باب الحيط (م ابن الهيتم/م)وحدة اموايلت الحساين ابوزيدمدعمةالمبادرة للتنمية و البيئة تاونات

قرويدار الدوار عين المجودلطيفة بوعبدليمدعمةالم ألف تاونات

قرويدار الدوار تيلوالتحسن مزيانمدعمةالم ألف تاونات

قرويم سيدي الخفيمرية الشمالمدعمةالم ألف تاونات

حضريم ادريس األولجواد المحموديمدعمةالم ألف تاونات

حضريمحل سميرة العايدي الخربة بلدية القريةالعيدي سميرةمدعمةالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

قرويمسجد أوالد عكياللببينة عبد الكاملمدعمةالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

قرويم اوالد امبوطةالكرش محمدمدعمةالوحدة للتنمية والشراكة تاونات

قرويمركزية الحركاويينعبد الوهاب حتيتمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم الحركاويين/فرعية موادين مادريس مخلوفمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم الولجة/فرعية امزاب ممحمد البعيويمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويمركزية كالبةالحسنية الصايغمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويم هوارة/فرعية اوالد اعمارة معياد الخطابيمدعمةاشراكة للتنمية والتواصل تاونات

قرويمنزل بوشتى بن قدور دوار الموادن الولجةالمخلوفي عبد الطيفمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل جواد الصوفي دوار اوالد بلهادفصالح الدين البربوليمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل علي مخلوف دوار اوالد احمديوسف مخلوفمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويفرعية الغرناطةجليلة بوزيدمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل محمد المراح دوار اوالد مراحمنو مصطفىمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

قرويمنزل الحاج الطيب دوار العويمراتاليونسي رجاءمدعمةالساحل للتنمية والتآزر تاونات

حضريالتعاون الوطنيسناء كريشمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية تاونات
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حضريمركز األمل للتربية والتكوينمحمد العسريمدعمةجمعية األمل للثقافة والتنمية تاونات

قرويم الشقوبين التقدم/مالجملي عبد الظيوفمدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

قرويمنزل الراجي محمد الرواجدينة بن حميدومدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

حضريم المغراوي المركز/مالشرعي فاطمةمدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

حضريمجموعة اوالد احمد فرعية عين اعلكتورية امجيدومدعمةجمعية قرية با محمد للتنمية تاونات

حضري2مركز تكوين وتأهيل المرأة بحي المسيرة مليكة بخشوشمدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

حضريمدرسة األرزفاطمة الزهراء كراممدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

حضريمدرسة دوار عياد بلدية تازةحسنة اغليلمدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

قرويم  إيار أوحدود/ف إقراعن ممينة الوعزيزيمدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

قرويمرفأ تابع لمسجد سيدي مجبررقية بوشاربمدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

قرويمركز التربية و والتكوينرشيدة زيانيمدعمةتفعيل المبادراتتـــــــأزة

قرويمحل ملحق بمسجد القريين بدوار العطاطرة محمد اعميمرمدعمةجمعية التواصل من أجل التنميةتـــــــأزة

حضري1مقر جمعية الخنساء  القدس لمحجوب الخنشوليمدعمةجمعية التواصل من أجل التنميةتـــــــأزة

قرويمحل بدوار القبة دوار بني محمدصالح الدين كوشمدعمةجمعية التواصل من أجل التنميةتـــــــأزة

قرويمحل ملحق بمسجد القريين بدوار العطاطرةالمهدي قشمارمدعمةجمعية التواصل من أجل التنميةتـــــــأزة

قرويم مالل/فرعية القرمود ممحمد بومجانمدعمةتيفاوين للتربية والتنمية المستدامة وتأهيل المرأة القرويةتـــــــأزة

قرويمسجد  أغننو بوحدود العليايوسف طريطاحمدعمةتيفاوين للتربية والتنمية المستدامة وتأهيل المرأة القرويةتـــــــأزة

قرويم أهل مولة/فرعية أوالد إعيش معلي الكبيرمدعمةمنظمة كشاف األطلستـــــــأزة

قرويم امريلو/ف أوالد يعقوب مأسماء جمالمدعمة منظمة كشاف األطلستـــــــأزة

قرويم الخروبة/مركزية معصام الطويلمدعمة منظمة كشاف األطلستـــــــأزة

قرويتامجيلت بركينالمرجي  حافيظمدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

حضريمدرسة حمرية جرسيفعبد القادر سالكمدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

قرويدوار ولد جمان جرسيفعائشة  الدحمانيمدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

حضريمدرسة اناس بن مالكنورة بنحاسمدعمةالتواصل و التنميةجرسيف

قرويدوار الواسطة صاكامحمد خالديمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويدوار القشلةمحمد السليفانيمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف
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قرويمدرسة سيدي بنجعفرجرسيفلطيفة  البغداديمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويدوار لكناندة راس لقصرعبد اهلل امهاويمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويتمجيلت بركينالصديق كركيطمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويدوار بني عبد اهلل تامجيلتمحمد بلعيدمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويدوار تيرني مزكيتامعبد المجيد قديريمدعمةازغار للتربية وتنمية المرأة القرويةجرسيف

قرويمدرسة لفريطيسةزهور  حيدةمدعمةالحرية لتنمية المرأةجرسيف

حضريدوار بو راشد الصبابكريمة افقيرمدعمةاجمو للتقافة والبيئةجرسيف

حضريمدرسة القدسنزيهة   زروقيمدعمةمارواسباجرسيف

حضريدار المواطن جرسيففاطمة لعراقمدعمةمارواسباجرسيف

حضريدار المواطن حمريةصفاء سعاديمدعمةمارواسباجرسيف

حضريدوار القشلة صاكةامحمد السليفانيمدعمةمارواسباجرسيف

قرويدوار سيدي عيسىعزيز  عبد العزيزمدعمةتيدرين للمراة القرويةجرسيف

قرويدوار اوالد زمور صاكافدوى  لشعلمدعمةالنهضةجرسيف

قرويدوار ازعومات صاكاسعاد  بوزاسمدعمةالنهضةجرسيف

قرويدوار ازعومات صاكافاطمة العكريمدعمةالنهضةجرسيف

حضريالمركز االجتماعي للقرب جرسيفحفيظة  الزكديمدعمةالنهضةجرسيف

حضريالمركز االجتماعي للقرب جرسيفمحمد الخنشوفمدعمةالنهضةجرسيف

حضريدوار الغياطة  جرسيففاطنة  بوعربونمدعمةالنهضةجرسيف

قرويدوار افريدن  كركار لحميني لمريجةالعيد  الهاشميمدعمةالنهضةجرسيف

قرويبني عبد اللة تامجيلت بركينرشيد اقريالمدعمةالنهضةجرسيف

قرويسيدي عبد اللة السويهلةوحود  هليلمدعمةتنصمنتجرسيف
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حضريمسنانة حي بوطريقةدينا منبرمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريدار الحيسمية األسباطمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريمدرسة ابقيوفريدة الشنتوفمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريمسنانة حي بوطريقةفاطمة الغليميمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريمدرسة اإلمام البوصيرينورة الشقافمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

قرويغرسة فيرسوة دوار عين  داليةلطيفة الزهراويمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريالسانيةفاطمة العلميمدعمةبني مكادة- الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغربأصيلة-  طنجة 

حضريمدرسة الطبراني بير الشفالطيفة بوتغماسمدعمةصوت الشباب للتربية والتكوينأصيلة-  طنجة 

حضريمركز حماية الطفولةفاطمة الطويلمدعمةصوت الشباب للتربية والتكوينأصيلة-  طنجة 

حضريحي البرواقةحنان مراحةاحتضانروابط الصداقةأصيلة-  طنجة 

حضريمركز مبادرات الشبابوردة الشاعرمدعمةتضامن لمساعدة األطفال في وضعية صعبةأصيلة-  طنجة 

حضريمركز مبادرات الشبابعبد الغفور الزراريمدعمةتضامن لمساعدة األطفال في وضعية صعبةأصيلة-  طنجة 

حضريمركز الخير بير الشفاعبد السالم بودالحةمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضريمركز النور حومة الشوكأسماء بونقوبمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري1مركز المرس سعيد اسماعيليمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضري1مركز المرس محمد العراويمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضريمركز الخير بير الشفاخديجة باعزىمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضريحي الجيراري- السالم فاطمة باعزىمدعمةالعون واإلغاثةأصيلة-  طنجة 

حضريزنقة الوهابي الزموري بني مكادةيوسف الحسينياحتضانمركز تضامن للتربية والرياضةأصيلة-  طنجة 

حضريمرشانعبد الخالق الحسينياحتضاندارناأصيلة-  طنجة 

حضريحي الزياتناحتضانكاريطاسأصيلة-  طنجة 

قرويالحومةحليمة عبد ربيمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويالحومةمحمد الشعيريمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 
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قرويمسجد الرمانفاطمة البطيويمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

قرويم ملوسة/منادية غزيلمدعمةالعون واإلغاثةأنجرة-  الفحص 

حضريجمعية أجيال المغرب العربي للتضامنلطيفة العباسيمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضريمدرسة احمد البقالسكينة الموساويمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضريمدرسة عبدالرحمن الداخلنادية أمعيزانمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضريطريق الوحدةحفيظة الدحمانمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضريالسجن المحليسعيدة العباسمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضريدار الصنائعامنة احراثمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

قرويمدرسة احريقفاطمة مرزوقمدعمةأجيال المغرب العربي للتضامن تطوان

حضرياالمل للتنمية االجتماعيةبشرى البحوتيمدعمةاألمل النسائية تطوان

حضريمكتبة حي الطويلعبشرى التازيتيمدعمةاألمل النسائية تطوان

حضريالبوغاز حي النقاطةمنصف شقورمدعمةاألمل النسائية تطوان

حضري نوفمبر18مدرسة اسية العشوشمدعمةاألمل النسائية تطوان

حضريمدرسة السيدة زينبنعيمة بلحاجمدعمةاألمل النسائية تطوان

حضريمدرسة عبد الكريم الخطابياسماء الحسينيمدعمةاألمل النسائية تطوان

قرويكروشي بالنكو كراج مجهزسعيدة أسهاممدعمةاألمل النسائية تطوان

قرويدوار احراتناحمد اعماروشمدعمةاالدعم والنهوض بالمراة القروية تطوان

قرويدوار ادارحمزة بوجنةمدعمةاالدعم والنهوض بالمراة القروية تطوان

قرويدوار واد الخميسفاطمة الالغامدعمةتنسيقية الجمعيات العاملة في مجالي محو األمية و التربية غير النظامية تطوان

قرويدوار واد الخميسكريمة اليحمدي طهواش  مدعمةتنسيقية الجمعيات العاملة في مجالي محو األمية و التربية غير النظامية تطوان

حضري يناير بالمضيق11مدرسة لمياء شعليمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضري يناير بالمضيق11مدرسة محمد شهيدمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضريدار الشباب بالفنيدقأمال اورياغلمدعمةالخنساء للتضامن والتكافل والبيئة المضيق

حضريمدرسة احمد الرهوني بمرتيلكريمة اوكرينمدعمةمرتيل-الشعلة للتربية والثقافة المضيق

حضريمدرسة العهد الجديد بمرتيلكريمة مخشانمدعمةمرتيل-الشعلة للتربية والثقافة المضيق

حضريمركز المعتمد بن عباد بمرتيلانس عرعاشمدعمةمرتيل-الشعلة للتربية والثقافة المضيق
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حضريمدرسة يوسف بن تاشفين بمرتيلفاطمة الزهراء الواليمدعمةالمبادرة النسائية إلدماج المرأة بمرتيل المضيق

حضريمقر الجمعية كنديسة الوسطى بالفنيدقابراهيم موجودمدعمةاقرأ للتربية والثقافة بالفنيدق المضيق

قرويمنزل بدوار الرياينةحنان الخليفيمدعمةجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويمدرسة أوالد بومعيزة التابع لمؤسسة زاكورةفاطمة الزهرة بن يشومدعمةجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويم السريمة بالسيار/مفاطمة الزهرة الطويلFMEACجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويمسجد بالبناندةفاطمة الهروشFMEACجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قروي دوار أوالد مصباح أحمد بوعزاويمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة العرائش

قرويأوالد الغماري الرملنزهة مازوزمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة العرائش

قرويالفريحيينحاضية الناصريمؤسسة زكورةمؤسسة زاكورة العرائش

حضريمقر الجمعيةأسماء الكحيلمدعمةجمعية النماء للتربية و التنمية و البيئة العرائش

حضريمسجد النور والد حميدفاطمة المزواراتمدعمةجمعية النماء للتربية و التنمية و البيئة العرائش

قرويم البواشتة/محفيظة الرشوقيمدعمةالمستقبل للتنمية الثقافية واالجتماعية العرائش

قرويمسجد القوس المجاهدينعبد العزيز السربوتمدعمةالمستقبل للتنمية الثقافية واالجتماعية العرائش

قرويمسجد اوالدسلطانغزالن أشوركيFMEACالمستقبل للتنمية الثقافية واالجتماعية العرائش

قرويم اشليحات,مفاطمة اسنيديمدعمةالمبادرة لألعمال االجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية العرائش

قرويدوار الصنيجةفاطمة الشاويمدعمةالمبادرة لألعمال االجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية العرائش

قروي-الهرارسة-م البواشتة ,مغزال البيدحمدعمةالمبادرة لألعمال االجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية العرائش

قرويمسجد الدرابلةعلي بوحيىاحتضانالمبادرة لألعمال االجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية العرائش

حضريمركز التربية والتكوين دار الدخانحنان القميريFMEACالمشكاة للتنمية العرائش

حضري  العرائش99حي السالم رقم امبارك اليطفتيمدعمةجمعية المحصحاص للتنمية البشرية العرائش

قرويم مدارس الخيايطة دوار الحاللفةسعيدة بوعشةمدعمةمؤسسة القصر الكبير للتنمية العرائش

قرويم واد المخازن.مبهيجة السياعليمدعمةالبلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويالخريشفاتسعيدة البياضمدعمةالبلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

حضريمدرسة بئر انزرانرجاء المعروفيFMEACالبلسم لتأهيل المرأة ورعاية الطفولة العرائش

قرويحجرة مجارة للمسجد بدوار الوراردةيسرى بنحدوامدعمةجمعية األنوار النسوية لألعمال االجتماعية والتربوية والثقافية العرائش

قرويدوار الكحانةغزالن الوشيحيمدعمةجمعية األنوار النسوية لألعمال االجتماعية والتربوية والثقافية العرائش
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قرويم الخيايطة/مسميرة المرحاويمدعمةالتواصل للتنمية المستدامة العرائش

قرويم اشليحات المجاهدين/ملطيفة الهبيشةمدعمةالتواصل للتنمية المستدامة العرائش

قرويمسجد دوار اوالد جميلزينب بو سعادةFMEACالتواصل للتنمية المستدامة العرائش

قرويم اشليحات المجاهدين/ممحمد شابوFMEACالتواصل للتنمية المستدامة العرائش

قرويمسجد الضوامرأمال بكورFMEACالعطاء النسوية للتربية والتنمية المستدامة العرائش

قرويم ابن رشد/مكوثر الدريوشمدعمةمنتدى المجازين العرائش

قرويمركز زاكورة العماير الكوحلعبد المالك الناصريمدعمةشبكة انماء للنهوض بالجمعيات  القصر الكبير العرائش

قرويم اشليحات دوار اوالد اخزعل/ممصطفى الصحراويمدعمةشبكة انماء للنهوض بالجمعيات  القصر الكبير العرائش

قرويمركز زاكورة العماير الكوحلمحمد الزقالاحتضانشبكة انماء للنهوض بالجمعيات  القصر الكبير العرائش

حضريالقصر الكبير FMEAC FPISTAجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويالقصر الكبير FMEAC FPISTAجمعية الزيتونة للتربية وتنمية التضامن النسائي العرائش

قرويالقلعةمحمد بخةمدعمةزينب للتنمية و التكاقل االجتماعي شفشاون

قرويوزينمحمد اعليلوشمدعمةزينب للتنمية و التكاقل االجتماعي شفشاون

قروياموذننسعيد العافيةمدعمةجنة مسعودة النسائية للتنمية شفشاون

قرويم  أبي حيان وحدة بوشيبة/ م كوثر التفزيمدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل االجتماعي شفشاون شفشاون

قرويم بني عشير وحدة بني يفتن/ م سعيدة المقدممدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل االجتماعي شفشاون شفشاون

جميلة أحمادونمدعمةالنور للتنمية القروية والتكافل االجتماعي شفشاون شفشاون

قرويجماعة باب تازة/ م أمكري/معبد الرحمان حميدونمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية شفشاون

قرويمركز بني جبارة/ م أبي الحسن اليلصوتي/ممنى الغناميمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية شفشاون

قرويدوار الخزانة/ م سيدي يلصو/محفصة أوالد بن احمدمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية شفشاون

قرويدوار بني زيد/ م عالل بن عبد اهلل/مأمينة العسريمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية شفشاون

قرويجماعة بني احمد/ دوار تليوان/ م عبد الرحمان الصحراوي/ممحمد اقشيبلمدعمةجمعية حماية األسرة المغربية شفشاون

  شفشاون الشمال جمعية التنمية والبيئة بجبال قرويم أبي الحسن اليلصوتي دوار أودال جماعة الداردارة/مخديجة لزرقمدعمة 

  شفشاون الشمال جمعية التنمية والبيئة بجبال قروي.مدرسة بدوار تينفلت، جماعة داردارةأمينة لكويطمدعمة 

  شفشاون الشمال جمعية التنمية والبيئة بجبال قروي.دوار تنس، جماعة تاسيفتمحمد العمرانيمدعمة 

  شفشاون الشمال جمعية التنمية والبيئة بجبال قرويباب تازة. م أمكري فرعية مشكرلة، ج/ممنير بن ميمونمدعمة 
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  شفشاون الشمال جمعية التنمية والبيئة بجبال قرويتنقوب. م يوسف التليذي، فرعية أغبالو،ج/ممحمد البروزيمدعمة 

قرويالسقيفةحرية    العنصريمدعمةACEPCEجمعية  الشرفاء   شفشاون

قرويم غرنقاضي/مسكينة بوزيدمدعمةتالسمطان للبيئة و التنمية شفشاون

قرويم معروف الرصافي.ممحمد الويزيمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمنزل خاص بمركز زوميمحمد السعديمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويوحدة دوار اظهار منقاشعبد الغني القنتمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم محمد عبده.معبد الخالق سماهامدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم محليل.مرشيدة الذهبيمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويمقر مأجور بدوار امغيلةعادل الغزاليمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

قرويم محليل.منجاة النخيليمدعمةجمعية إثري للتنمية والبيئةوزان

حضريأبي حيان التوحيدي. معثمان لحيطيمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضريالمسيرة بوزان. مفتيحة المرونيمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضريالفقيه الرهوني. مسعاد لفضولمدعمةجمعية جذور للتنمية البشريةوزان

حضريمحمد بن الحسن الوزاني. ملبنى التلمسانيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضريأبي حيان التوحيدي. مسعاد سرحانمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضريالمسيرة بوزان. ماحمد الحيليمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضرياإلمام علي بن أبي طالب. مالحاجة إجعماممدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضريمسجد أوالد ريان بوزانأحالم غازيمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضريالمسيرة.ملطيفة التويجريمدعمةمنتدى الشباب المغربي لأللفية الثالثةوزان

حضريالمسيرة.منور الدين بن يشومدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويأمزو. مأحمد الزكالليمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم الفقيه القري.معلي عمرانيمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم موالي اسماعيل.مسعيدة الحداديمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم الوحدة.معبد الرحيم الدحمانيمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم الشرفاء.مرشيد منصورمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويمنزل المنشط بدوار العزيبعبد الحفيظ سليممدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان
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قرويم القشاشدة.ممحمد الزياتيمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم الشرفاء.معبد العزيز أحقينمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

قرويم الفقيه القري.ممحمد هباجمدعمةجمعية النورللتنمية القروية والتكافل االجتماعيوزان

حضريأبي حيان التوحيدي. مترية ابراهيميمدعمةجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضريأبي حيان التوحيدي. ملبنى حمراويمدعمةجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضريأبي موسى األشعري.مكريمة الشهبيمدعمةجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

حضريمسجد لالأم هانئ القشريينفؤاد غازيمدعمةجمعية تطوير الذات لذوي االحتياجاتوزان

قرويمنزل خاص بدوار القيطوننزيه القوارطيمدعمةجمعية السالم للتنميةوزان

قرويمنزل خاص دوار القيطونمحمد البركةمدعمةجمعية السالم للتنميةوزان

قرويمعهد اإلمام ورشعبد الحفيظ عجانمدعمةجمعية السالم للتنميةوزان

قرويوحدة دوار الجزيرة سيدي رضوانسعيدة دكانمدعمةجمعية اإلخالص للتنمية االقتصادية واالجتماعيةوزان

قرويوحدة دوار الغرةمحمد خرازيمدعمةجمعية اإلخالص للتنمية االقتصادية واالجتماعيةوزان

قرويم طه حسين.مأسماء الغزوانيمدعمةجمعية اإلخالص للتنمية االقتصادية واالجتماعيةوزان
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