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محمد األمني الصبيحيدليل المكتبات العمومية بالمغرب
وزير الثقافة

تقديم

التنمية البرشية، يكاد يحصل  التي تؤسس ملشاريع  الكبري للرؤى والتصورات  التعدد  يف ضوء 

اإلجامع بينها عىل دور املعرفة يف تحقيق تلك املشاريع، وقد ال يحتاج التدليل عىل وجاهة هذا 

التصور إىل كبري جهد، من حيث أن الولوج إىل املعرفة مبا هو حق أسايس من حقوق الفرد، فإنه 

أيضا السبيل األمثل لألفراد يف امتالك ناصية املعرفة واكتساب املعارف وتنمية املدارك، وهو ما 

ال يتسنى يف غياب بنيات تقدم خدمة القراءة العمومية، باعتبارها كام ورد يف بيان اليونسكو 

القرار،  اتخاذ  واالستقالل يف  الحياة،  العلم مدى  أسايس الكتساب  العمومية »رشط  للمكتبات 

والتنمية الثقافية لألفراد والجامعات )... ( عىل أساس تكافؤ فرص الجميع يف االنتفاع بها، برصف 

النظر عن السن والعنرص والدين و االنتامء القومي واللغة والوضع االجتامعي «.

وإميانا منا جميعا بكون مكتبة القراءة العمومية، هي »عامل أسايس يف تعزيز السالم والرفاه 

الروحي من خالل عقول البرش رجاال و نساء« فإن حرصنا شديد عىل بذل أقىص جهد يف تعميم 

خدماتها، من خالل إحداث املزيد منها حتى تتحقق التغطية الكافية للحاجيات املجتمعية يف 

مجال القراءة العمومية.

إن وزارة الثقافة ووعيا منها بأهمية املكتبة يف حياة األفراد واملجتمعات، لتترشف  اليوم بإصدار 

سيقدم  حيث  باملغرب،  العمومية  املكتبات  عن  ومعلومات  بيانات  يتضمن  ورقي  دليل  أول 

مختلف  عىل  موزعة  مكتبة   609 بنحو  تقدر  والتي  الثقافية،  املؤسسات  لهذه  أوليا  توصيفا 

جهات اململكة، دون احتساب املكتبات الخاصة واملدرسية والجامعية. يوفر هذا الدليل البيانات 

الربيد  الفاكس.  الهاتف.  )العنوان.  االتصال  بيانات  الوصية،  الجهة  املكتبة،  اسم  ب  املتعلقة 

اإللكرتوين(، الفضاءات املتاحة باملكتبة )فضاء الطفل، فضاء الفتيان، فضاء الكبار، فضاء متعدد 

الوسائط(.
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باإلضافة إىل التعريف بشبكة املكتبات العمومية باملغرب، يروم هذا الدليل -من خالل 

املعطيات التي يوفرها- تسليط الضوء عىل فرص التعاون والرشاكة بني هذه املؤسسات 

الوسائل  بإبراز  وذلك   ، والخاصة  العمومية  واملؤسسات  املحلية  والجامعات  الثقافية 

واإلمكانات التي توفرها املكتبة العمومية وفتح آفاق جديدة أمام املجتمع املدين لتنشيط 

فضاءات القراءة العمومية والرتويج لها ثقافيا.

ولعل الهدف من هذا كله هو ضامن تقريب الكتاب واملعلومة من املواطن ورفع تحدي 

التغطية الجغرافية الشاملة لشبكة املكتبات العمومية عىل أساس مدروس ومضبوط يف 

سبيل تلبية رغبات املواطن املتنامية. ذلك أن استعامل املكتبات العمومية بشكل منتظم 

يشكل إسهاما فعاال يف تحقيق نهضة وتطور أي مجتمع إنساين، 

إنجاز  أسهموا يف  الذين  كل  إىل  وعرفانها  امتنانها  توجه صادق  الثقافة، وهي  وزارة  إن 

هذا العمل، تأمل، من خالل إصدار هذا الدليل، أن تضع رهن إشارة مختلف املرتفقني 

واملستعملني والعاملني بهذه املؤسسات الثقافية من محافظني وقراء وطلبة وباحثني، أداة 

تتيح لهم إمكانات االستثامر املنتج والنافع والعميل لفضاءات وخدمات هذه املكتبات.

حممد الأمني ال�صبيحي

وزير الثقافة



دليل المكتبات العمومية بجهة دكالة عبدة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع موالي يوسف، 	  العنوان  

آسفي

 	05 24 46 25 20  : الهاتف  

 	  .bibliotsafi@gmail : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: رازين محمد عيل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، الشامعية،  	  العنوان  

    آسفي

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: هنية بالعسال	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، جمعة   	  العنوان  

    اسحيم، آسفي

 	1991 : تاريخ اإلحداث 

: خديجة الرشقاوي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

   إلعادة تأهيل السجناء

: السجن املدين، آسفي	  العنوان  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد اعنيبة	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية   

    واملجتمع املدين

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    سانية زين العابدين،

    آسفي

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

الفضاءات  : فضاء الكبار	 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة العونات، 	  العنوان  

الجديدة

 	05 23 38 00 07 : الفاكس  

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة ميناي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

المكتبة الجهوية آلسفي

مكتبة الشماعية

مكتبة جمعة اسحيم

مكتبة سجن آسفي

مكتبة مركز مؤسسة شرق غرب 

مكتبة العونات
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة بني هالل،   	  العنوان  

    الجديدة

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: خديجة مفتاح	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة أوالد فرج،  	  العنوان  

    الجديدة

 	05 23 36 40 03 : الفاكس  

 	bibliohaf@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: محمد خصيب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الزمامرة، سيدي بنور	  العنوان  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد هارة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

   إلعادة تأهيل السجناء

: السجن املحيل، الجديدة	  العنوان  

 	 05 23 34 20 78 : الهاتف  

 	05 23 35 04 16 : الفاكس  

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: العريب الدكايل	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية   

املدين     واملجتمع  

: شارع املسرية، الجديدة	  العنوان  

 	05 23 35 10 38 : الهاتف  

 	05 23 35 10 04 : الفاكس  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: سعيد صحيف	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حديقة الحسن الثاين،   	  العنوان  

    الجديدة

 	05 23 34 48 13 : الهاتف  

 	05 23 34 30 64 : الفاكس  

 	  mediathequetach@ : الربيد اإللكرتوين 

finigmail.com    

مكتبة أوالد فرج

مكتبة دار الثقافة الزمامرة

مكتبة السجن المحلي سيدي 
موسى-الجديدة

مكتبة جمعية القرى المسعفين

المكتبة الوسائطية إدريس 
التاشفيني

مكتبة بني هالل
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله السليامين	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة سيدي اسامعيل،  	  العنوان  

    الجديدة

 	05 23 36 20 83 : الفاكس  

 	Zbrauaz@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: سناء الجمييل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  لجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الجيش املليك،   	  العنوان  

    سيدي بنور، الجديدة

 	05 23 34 94 50 : الهاتف  

 	05 23 34 94 50 : الفاكس  

 	rachidmahzali@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: رشيد املهزيل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي األمل، أزمور	  العنوان  

 	05 23 35 84 82 : الهاتف  

 	05 23 35 72 12 : الفاكس  

 	 Biblioazmmour@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة الضمريي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أوالد عمران، الجديدة	  العنوان  

 	05 23 34 68 29 : الفاكس  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى حموين	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع برئ أنزران، 	  العنوان  

اليوسفية،      

آسفي

 	1988 : تاريخ اإلحداث 

: زيك محمد بوكرين	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

نقطة القراءة العمومية سيدي بنور

نقطة القراءة العمومية أزمور

نقطة القراءة العمومية أوالد عمران

مكتبة المركز الثقافي - آسفي

نقطة القراءة العمومية سيدي 
اسماعيل
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: الحي اإلداري، بلدية   	  العنوان  

    جزولة، آسفي

 	1990 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

الجهة الوصية  : وزارة الشبيبة والرياضة	 

: دار الشباب بياضة بجوار  	  العنوان  

    الدائرة األوىل، آسفي

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: شارع الزرقطوين، رقم 3،  	  العنوان  

    الجديدة

 	05 23 37 36 98 : الفاكس  

 	  essakhi_abderah@ : الربيد اإللكرتوين 

manyahoo.fr    

: عبد الرحامن الساخي	  تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

مكتبة المركز الثقافي - جزولة

مكتبة دار الشباب بياضة 

مكتبة عبد الواحد القادري



دليل المكتبات العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى

2





15

دليل المكتبات العمومية بالمغرب

:  وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

:  شارع الناظور الرميطاج،  	  العنوان  

     الدار البيضاء

 	05 22 85 98 98 : الهاتف  

 	1992 :  تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: مؤسسة مسجد الحسن  	  الجهة الوصية 

   الثاين

: زنقة تزنيت، الدار   	  العنوان  

    البيضاء

 	05 22 26 33 68 : الهاتف  

 	05 22 26 33 68 : الفاكس  

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة والجامعة  	  الجهة الوصية 

    املحلية

: شارع الجوالن، بن   	  العنوان  

    مسيك سيدي   

    عثامن، الدار البيضاء

 	05 22 37 21 89 : الهاتف  

 	05 22 37 21 89 : الفاكس  

 	1986 : تاريخ اإلحداث 

: عبد اإلله بلقايض   	  املحافظ  

    العبايس

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   والجامعة املحلية

: شارع  2 مارس، المارتني،  	  العنوان  

    مرس السلطان، الدار   

    البيضاء

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: نادية السالمة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: 29 زنقة سيتيني،   	  العنوان  

    المارتني، الدار البيضاء

 	05 22 85 58 60  : الهاتف  

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: نادية السالمة	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

   فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي األمل، تيط مليل،   	  العنوان  

    الدار البيضاء

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: محمد الرسيع	  املحافظ  

مكتبة الطفل مرس السلطان

المكتبة الجهوية المعاريف

مكتبة مرس السلطان

المكتبة الوسائطية لمسجد الحسن 
الثاني

مكتبة تيط مليل

مكتبة المركز الثقافي كمال الزبدي
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبا

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

العنوان   : حي سيدي مومن، الدار  	 

    البيضاء

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

   إلعادة تأهيل السجناء

: سجن عكاشة، الدار   	  العنوان  

   البيضاء

 	05 22 34 04 88  : الهاتف  

 	05 22 67 29 94 : الفاكس  
 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    وكتابة الدولة املكلفة   

    بالشباب

: حي كلجرية، زنقة رقم   	  العنوان  

    68، بن مسيك سيدي

    عثامن، الدار البيضاء

 	05 22 37 04 88  : الهاتف  

 	2005  : تاريخ اإلحداث 

: سالمة لوبان	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركب الثقايف موالي   	  العنوان  

    رشيد، شارع العقيد

    العالم، الدار البيضاء

 	05 22 70 47 48 : الهاتف  

 	1989 : تاريخ اإلحداث 

: عبد السالم الشاديل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية الجهة الوصية 

: بلوك 109، سيدي    العنوان  

    الربنويص، الدار البيضاء

1992 : تاريخ اإلحداث 

الجهة الوصية             : الجامعة املحلية

: شارع الدورة، عني الشق،   العنوان  

    الدار البيضاء

  s.socialetculturelainchock@ : الربيد اإللكرتوين 
hotmail.fr    

1985  : تاريخ اإلحداث 

: فضاء متعدد الوسائط الفضاءات  

مكتبة سيدي مومن لجمعية شرق 
غرب

مكتبة المركب الثقافي موالي رشيد

مكتبة مركز اإلصالح والتهذيب 
عكاشة

المكتبة البلدية سيدي البرنوصي

مكتبة مؤسسة عبد السالم بناني 
لرعاية الطفولة

المكتبة البلدية لعين الشق
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املكتبة البلدية، شارع   	  العنوان  

    س، الحي املحمدي،   

 	 1982 : تاريخ اإلحداث 

: لحسن الغشوة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: درب الدوام، ابن مسيك،  	  العنوان  

    الدار البيضاء

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زنقة أبو الحسن الصغري،  	  العنوان  

    إقامة ياسمني، املعاريف،  

    الدار البيضاء

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة تيزي أوسيل، عني  	  العنوان  

    السبع، الدار البيضاء

 	05 22 35 30 45 : الهاتف  

 	1983  : تاريخ اإلحداث 

: إلهام حسني	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زنقة أسامة ابن زيد   	  العنوان  

    )جورا سابقا( املعاريف،  

    الدار البيضاء

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركب الثقايف   	  العنوان  

     واالجتامعي ثريا السقاط، 

   الدار البيضاء

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زاوية املالزم محرود   	  العنوان  

    وطرفة بن العبد )بجوار  

    مرسح محمد السادس(

 	d.ascs.acea@ : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com    

 	2006  : تاريخ اإلحداث 

: حورية الكوهن	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع صهيب الرومي،   	  العنوان  

    سيدي الربنويص، الدار   

    البيضاء

 	05 22 75 77 12 : الهاتف  

المكتبة البلدية للحي المحمدي

مكتبة ابن مسيك

مكتبة الطيب الخمال – المعاريف

المكتبة البلدية لعين السبع

المكتبة الجماعية للمركب الثقافي 
محمد زفزاف

مكتبة المركب الثقافي واالجتماعي 
ثريا السقاط

مكتبة الصخور السوداء

مكتبة المركب الثقافي حسن 
الصقلي
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 	05 22 75 77 12 : الفاكس  

 	  a.bouhlal@ber : الربيد اإللكرتوين 

 noussi.ma    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: ٱدم بوهالل	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: تجزئة بكاضيل، شارع   	  العنوان  

   مودي بوكيتا، الدار

   البيضاء

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: إقامة ديار ليساسفة،   	  العنوان  

    الدار البيضاء

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع أنفا، رقم 101،   	  العنوان  

    الدار البيضاء 

 	1986 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: 49، زنقة موريس شباط،  	  العنوان  

    الدار البيضاء

 	1979 : تاريخ اإلحداث 

الجهة الوصية  : الجامعة املحلية	 

العنوان   : شارع واد ملوية، األلفة،  	 

     الدار البيضاء

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع عبد الله   	  العنوان  

    الصنهاجي،  حي األمل،   

    الدار البيضاء

 	1985 : تاريخ اإلحداث 

: رشيدة بوستة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زنقة سيدي الخدير،   	  العنوان  

    الحي الحسني، الدار   

    البيضاء

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة بكاضيل

مكتبة ديار ليساسفة

مكتبة سيدي بليوط

قاعة المطالعة الجامعة العربية

قاعة المطالعة الزيراوي - الدار 
البيضاء

مكتبة األلفة - الدار البيضاء

مكتبة األمل - الدار البيضاء

مكتبة الحي الحسني - الدار البيضاء
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الفداء املكتبة   	  العنوان  

    البلدية، الدار البيضاء

 	1991 : تاريخ اإلحداث 

: حراز نجية	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع فيكتور هيجو، دار  	  العنوان  

    الشباب املشور، الدار   

    البيضاء

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركب الثقايف أنفا،   	  العنوان  

    زاوية أحفري، زنقة زمامرة  

   أنفا، الدار البيضاء

 	1986 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مركز التأهيل االجتامعي  	  العنوان  

    الهراويني، الدار البيضاء

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع املرابطني،   	  العنوان  

    املحمدية

 	1990 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع موالي يوسف،   	  العنوان  

    املحمدية

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب األلفة،   	  العنوان  

    إقامة الفردوس، ص 14،  

    حي األلفة، الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الجوهرة،   	  العنوان  

    سيدي مومن، الدار

    البيضاء

 	2003  : تاريخ اإلحداث 

: بافضيل مرسار	  املحافظ  

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الحي   	  العنوان  

    الحسني، شارع

    أفغانستان، الدار البيضاء

مكتبة المشور - الدار البيضاء

مكتبة مقاطعة أنفا

مكتبة مركز التأهيل - الهراويين

المكتبة  البلدية - المحمدية

مكتبة دار الثقافة سيدي محمد 
بلعربي العلوي

مكتبة دار الشباب األلفة - الدار 
البيضاء

مكتبة دار الشباب الجوهرة - الدار 
البيضاء

مكتبة دار الشباب الحي الحسني

مكتبة الفداء – الدار البيضاء
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الزرقطوين،  	  العنوان  

    شارع الزرقطوين 381،   

    الدار البيضاء

 	 1969 : تاريخ اإلحداث 

: عز الدين الفياليل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: حي محمد بلحسن   	  العنوان  

    الوزاين، زنقة 70، جامعة

    بلمسيك، الدار البيضاء

 	05 22 57 40 21 : الهاتف  

 	05 22 27 40 21 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: محمد وكا وفتيحة كباب	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: أهل الغالم، أنايس،   	  العنوان  

    سيدي الربنويص، الدار

    البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب تيط مليل،  	  العنوان  

    مديونة، الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب سيدي   	  العنوان  

    معروف 1 الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مجموعة الخري، سيدي  	  العنوان  

    معروف، الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب األصيل،   	  العنوان  

    الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب سباتة،   	  العنوان  

    جميلة 4، زنقة 89،

    الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب قرية   	  العنوان  

    الجامع، بلوك 5،

    الهراويني، الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ليساسفة،   	  العنوان  

                  ليساسفة العليا، طريق

    الجديدة، الدار البيضاء

مكتبة أهل دار الشباب الغالم

مكتبة تيط مليل

مكتبة دار الشباب سيدي معروف 1

مكتبة فضاء الشباب األصيل

مكتبة دار الشباب سيدي معروف والد 
حدو

مكتبة فضاء الشباب سباتة

مكتبة قرية الجامع

مكتبة ليساسفة

مكتبة المركب التربوي الحسن 
الثاني- الدار البيضاء

مكتبة دار الشباب الزرقطوني
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 18 نونرب،   	  العنوان  

    مركز والد زوبري، الدار   

    البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الحي   	  العنوان  

    املحمدي، الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوشنتوف،  	  العنوان  

    زنقة 10، بوشنتوف،   

    الدار البيضاء

 	05 22 28 05 32 : الهاتف  

 	  chabab.chabab@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com    

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: حي العدل، الدار   	  العنوان  

    البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: شارع أيب ذر الرفاعي،   	  العنوان  

    الدار البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: زنقة ابن الهيثم، الحي  	  العنوان  

    الحسني، النوارص، الدار  

    البيضاء

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الشالالت،  	  العنوان  

    عني حرودة، املحمدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب العريب،   	  العنوان  

    شارع موالي يوسف،

    املحمدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن خلدون،  	  العنوان  

    املحمدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب العريب،   	  العنوان  

    شارع موالي يوسف،

    املحمدية

مكتبة دار الشباب حي العدل

مكتبة دار الشباب سيدي البرنوصي

مكتبة دار الشباب عين الشق

مكتبة دار الشباب الشالالت

مكتبة العربي

مكتبة دار الشباب ابن خلدون - 
المحمدية

مكتبة دار الشباب العربي

مكتبة دار الشباب 18 نونبر

مكتبة دار الشباب الحي المحمدي

مكتبة دار الشباب بوشنتوف
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: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بني يخلف،  	  العنوان  

   ساحة الحسن الثاين،   

    املحمدية

مكتبة دار الشباب بني يخلف



دليل المكتبات العمومية بجهة الشاوية ورديغة

3
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ص.ب. 2600، أوالد   	  العنوان  

    مراح، سطات

 	 bibliothouledmrah@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com     

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: عالل تغبالوت	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع عالل بن عبد الله،  	  العنوان  

    ابن أحمد، سطات

 	 @bibliothbenahmed : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: محمد طارق	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة الحرضية ألوالد  	  العنوان  

    عبو، سطات

 	05 23 71 02 28 : الفاكس  

 	 bibliothouledabou@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: فتيحة املعوش	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية ألوالد  	  العنوان  

    فارس، سطات

 	 bibliothouledfares@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: سعيد بدوي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز أوالد سعيد، سطات	  العنوان  

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع فلسطني، حي   	  العنوان  

    القدس، خريبكة

 	05 22 35 64 32  : الهاتف  

 	tarifsalah@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: صالح طريف	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

مكتبة أوالد مراح

المكتبة البلدية بن أحمد

مكتبة أوالد عبو

مكتبة أوالد فارس

مكتبة أوالد سعيد

المكتبة الوسائطية ابن خلدون
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    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، أيب الجعد	  العنوان  

 	05 23 41 35 11 : الهاتف  

 	05 23 41 41 37 : الفاكس  

 	 .chahakime@hotmail :  الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الحكيم الشبويك	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات  

    فضاء الفتيان

   فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املدخل الرئييس أليب األنوار،  	  العنوان  

    خريبكة

 	  cinehousine@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني ميسخون	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات  

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    الحي اإلداري، حطان

 	abdel.sabi@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: عبد العزيز صايب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات  

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي السالم، أمام مدرسة   	  العنوان  

    الفتح، بوجنيبة

 	  05 23 57 10 60 : الهاتف  

 	  brahim_rayane@ : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: ابراهيم اهنيناي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات  

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية برئ مزوي  	  العنوان  

    املركز، خريبكة

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة دار الثقافة أحمد الشرقاوي

نقطة القراءة العمومية بولنوار

نقطة القراءة العمومية بوجنيبة

نقطة القراءة العمومية حطان

مكتبة الطفل - بئر مزوي
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: الرشقي فيزازي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين، بن  	  العنوان  

    سليامن

 	05 23 29 72 30 : الهاتف  

 	05 23 29 72 30 : الفاكس  

 	  dartakafa-bs1300@: الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com      

 	1999  : تاريخ اإلحداث 

: مليكة اميق	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أوالد موىس، جامعة   	  العنوان  

    الرشاط، بن سليامن

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: سيدي اخديم، جامعة   	  العنوان  

    الرشاط، بن سليامن

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز العيون، عني تيزغة	  العنوان  

    بن سليامن

 	05 23 29 89 82  : الهاتف  

 	05 23 29 75 81 : الفاكس  

 	bibliothaintizgha@: الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

 	2010  : تاريخ اإلحداث 

: رشيد املرييس	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة املنصورية، بن   	  العنوان  

    سليامن

 	05 23 30 31 61 : الهاتف  

 	  bibliothelmans@ : الربيد اإللكرتوين 

souriagmail.com    

 	 2010  : تاريخ اإلحداث 

: محمد الطيب الحسيني	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

فضاء الكبار   

مكتبة أوالد موسى - بن سليمان

مكتبة سيدي اخديم – بن سليمان

مكتبة عين تيزغة

مكتبة المنصورية

مكتبة دار الثقافة - بن سليمان
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع ابراهيم الروداين،  	  العنوان  

   حي األمل، الكارة، برشيد

 	  bibliothelgara@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com    

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: خالد قبيلة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زنقة الجزائر، برشيد 	  العنوان  

 	05 22 33 71 25 : الفاكس  

 	smli.r@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 malika.salhi@yahoo.fr    

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: مليكة الصالحي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

   فضاء الفتيان

   فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الحسن الثاين، 1،  	  العنوان  

    الحي اإلداري، سطات

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس، 	  العنوان  

سطات

 	05 23 40 26 41 : الهاتف  

 	nbiq67@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	1990 : تاريخ اإلحداث 

: النبيك مصطفى	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: جامعة محلية	  الجهة الوصية 

: مركز دار الشافعي، 	  العنوان  

سطات

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع موالي يوسف،   	  العنوان  

    خريبكة

 	05 23 56 10 51 : الهاتف  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: عزيز الوردي	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي املكتب الرشيف   	  العنوان  

    للفوسفاط، خريبكة

 	1937 : تاريخ اإلحداث 

المكتبة البلدية

المكتبة البلدية - سطات

مكتبة دار الشافعي

المكتبة البلدية بخريبكة

المكتبة المركزية

المكتبة الوسائطية - برشيد

مكتبة الكارة
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: جامعة محلية	  الجهة الوصية 

: حي الزيتون، خريبكة	  العنوان  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: جامعة محلية	  الجهة الوصية 

: شارع الرباط، الحي   	  العنوان  

    الحسني، برشيد

 	05 22 33 71 25 : الفاكس  

 	smil.r@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	 1988 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس اليوسفي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب زالقة،   	  العنوان  

    خريبكة

 	1978 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أيب جعد،   	  العنوان  

   شارع سيدي الحفيان، أيب  

   جعد

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 20 غشت،  	  العنوان  

    شارع املسرية، واد زم

 	05 23 41 62 52 : الهاتف  

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مركز حامية الطفولة، بن  	  العنوان  

سليامن   

 	 05 23 29 11 69 : الهاتف  

 	05 23 29 14 03 : الفاكس  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: شذى أبو نرص	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بن سليامن،  	  العنوان  

    بن سليامن

 	05 23 29 14 03 : الهاتف  

 	05 23 29 14 03 : الفاكس  

 	1944 : تاريخ اإلحداث 

: حفيظ العريف	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوزنيقة، 74  	  العنوان  

    شارع عالل بن عبد الله،  

    بوزنيقة

مكتبة زالقة

مكتبة أبي جعد

مكتبة 20 غشت

مكتبة مركز حماية الطفولة

مكتبة بن سليمان

مكتبة دار الشباب بوزنيقة

المكتبة البلدية - الحي الحسني

مكتبة المركب السوسيو تربوي 
الزيتون - خريبكة
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 	medakra@yahoo.fr  : الربيد اإللكرتوين 

 	 1980 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحيم البلوي	  املحافظ  

 	05 23 41 41 92 : الهاتف  

: إدارة السجون	  الجهة الوصية 

: السجن املدين، سطات	  العنوان  

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: السيد بنتويس	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: إدارة السجون	  الجهة الوصية 

: السجن املدين ابن أحمد،  	  العنوان  

    سطات

 	 05 23 40 73 76 : الهاتف  

 	belharchi@hotmail.fr : الربيد اإللكرتوين 

: محمد بلحريش	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: دار الطالب بنسليامن،  	  العنوان  

    شارع الجيش املليك، بن  

    سليامن

 	05 23 29 10 29 : الهاتف  

 	05 23 29 10 29 : الفاكس  

 	  dar_talib_bensli@ : الربيد اإللكرتوين 

manehotmail.com    

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: الزوهرة الخلدوين	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: إدارة السجون	  الجهة الوصية 

: السجن املحيل، برشيد	  العنوان  

 	 05 23 33 61 93 : الهاتف  

 	  prisonberrechid@: الربيد اإللكرتوين 

gmai.com    

: راعي محمد	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

مكتبة السجن المحلي برشيد

مكتبة سجن علي مومن - سطات

مكتبة السجن المحلي ابن أحمد

مكتبة دار الطالب بنسليمان



دليل المكتبات العمومية بجهة فاس بولمان

4
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: 26، شارع موالي يوسف،  	  العنوان  

    ساحة املقاومة، فاس

 	05 35 94 30 49 : الهاتف  

 	05 35 94 30 49 : الفاكس  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس الطالبي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: ساحة البطحاء 11 يناير،  	  العنوان  

    فاس 

 	1942 : تاريخ اإلحداث 

: تنان كامل	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: جامعة عني قنرصة، فاس	  العنوان  

 	05 53 62 56 59 : الفاكس  

 	association2004@ : الربيد اإللكرتوين 

yahoo.fr

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس التوايت	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

    إلعادة تأهيل السجناء

: السجن املحيل، فاس	  العنوان  

 	 05 35 64 50 35 : الهاتف  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: التهامي محمد 	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: باب درب عمر، قرب   	  العنوان  

    مقر البلدية، صفرو

 	 05 35 66 00 03 : الهاتف  

 05 35 66 00 01     

 	1977 : تاريخ اإلحداث 

: تاميمونت لخواجة	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زنقة لغريس، الخندق،  	  العنوان  

    البهاليل، صفرو

 	 05 55 69 20 04 : الهاتف  

 	05 55 69 20 08 : الفاكس  

 	1993 : تاريخ اإلحداث 

: القدويس بوتشيش	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

المكتبة الوسائطية

مكتبة البطحاء

مكتبة السجن المحلي

مكتبة جمعية نادي الشباب بالعالم 
القروي

المكتبة البلدية

مكتبة البهاليل
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة عزابة،    	  العنوان  

    صفرو

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: كناين نعيمة	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

فضاء متعدد الوسائط   

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة أهل سيدي   	  العنوان  

    لحسن، صفرو

: محمد الراعي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ص.ب. 31350، حي   	  العنوان  

    املسجد، رباط الخري،

    صفرو

 	05 35 69 60 11 : الهاتف  

 	05 35 69 64 56 : الفاكس  

 	cu.ribat@menara.ma : الربيد اإللكرتوين 

 	1981 : تاريخ اإلحداث 

: محجوبة برودي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    ميسور، بوملان

 	 05 35 58 52 37 /68 : الهاتف  

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس انحدو	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي ملوية، شارع   	  العنوان  

    الحسن الثاين، أوطاط

    الحاج، بوملان

 	05 35 59 20 44 : الهاتف  

 	1981 : تاريخ اإلحداث 

: محمد الشاذيل	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي تاغروت، بلدية   	  العنوان  

    مرموشة، إموزار مرموشة 

    إقليم بوملان

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: ملويك محمد	  املحافظ  

مكتبة السجن المحلي

مكتبة ميسور

نقطة القراءة العمومية لرباط الخير

مكتبة دار الثقافة 11 يناير

مكتبة مرموشة

مكتبة عزابة
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: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: سايس، فاس	  العنوان  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركب الثقايف الحرية،  	  العنوان  

    شارع محمد الكغاط،   

    فاس

 	 05 35 65 12 58 : الهاتف  

 	05 35 65 12 58 : الفاكس  

 	  info@commu : الربيد اإللكرتوين 

nedefes.ma    

 	2005  : تاريخ اإلحداث 

: اصويطط عبد الحق	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي زازا، شارع سان   	  العنوان  

    لويس، فاس

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: رشيفة مزيوقة	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مقاطعة املرينيني، عني  	  العنوان  

    قادوس، فاس

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: غزالن زنهور	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: فضاء خاص بدار   	  العنوان  

    الشباب، جامعة أوالد   

    الطيب، عاملة فاس

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: سهام حامدي	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: دوار الربكاين، مقاطعة   	  العنوان  

    زواغة، فاس

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس الرضاوي	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة الحسن الثاين،   	  العنوان  

    بوملان املركز

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    ميسور، بوملان

 	  1998 : تاريخ اإلحداث 

: اسامعيل الشاهي	  املحافظ  

مكتبة لسان الدين ابن الخطيب

مكتبة المرينيين

مكتبة أوالد الطيب

مكتبة زواغة

المكتبة البلدية بولمان

المكتبة البلدية ميسور

مكتبة المقاصد الخيرية 

المكتبة الوسائطية البلدية
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: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زنقة وجدة، بلدية   	  العنوان  

    أوطاط الحاج، إقليم

    بوملان

 	 05 35 58 54 49 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: قرباش حسن	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: القصايب املركز، جامعة   	  العنوان  

    القصايب ملوية، إقليم   

    بوملان

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: دوار اظهر الخروب،   	  العنوان  

    صفرو

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب السياج، حي  	  العنوان  

    السياج، املدينة القدمية،  

    فاس

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بن موىس	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب القدس،   	  العنوان  

شارع فلسطني، املدينة   

الجديدة،  فاس   

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: حسن صابر	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب البطحاء،   	  العنوان  

    الفجالني، البطحاء، فاس  

    املدينة

 	 1998 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس التوحايف	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

فضاء متعدد الوسائط   

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الزهور،   	  العنوان  

    شارع إسامعيلية، فاس

تاريخ اإلحداث  : 2003	 

: محمد بوخرصة	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب زواغة   	  العنوان  

    العليا، رقم15 لال سكينة،

    فاس

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة دار الشباب السياج

مكتبة دار الشباب القدس

مكتبة دار الشباب البطحاء

مكتبة دار الشباب الزهور

مكتبة دار الشباب الزهور 

المكتبة البلدية

مكتبة جماعية 

مكتبة أظهر الخروب 
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بن دباب،  	  العنوان  

    فاس

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: عبد اإلله موهبي بوحفة 	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بنسودة،   	  العنوان  

    شارع بنسودة، فاس

 	2002 : تاريخ اإلحداث 

: مليكة أوراب	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ظهور   	  العنوان  

    لحوانت، فاس الجديد

 	  2002 : تاريخ اإلحداث 

: نادية جوبري	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوملان، 	  العنوان  

إقليم      بوملان

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: قاسمي عبد الواحد	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب، إموزار   	  العنوان  

    مرموشة، إقليم بوملان

 	05 35 58 54 49 : الفاكس  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: عائشة بوزازيت	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ميسور،   	  العنوان  

    شارع املسرية الخرضاء،

    ميسور، بوملان

 	05 35 58 54 49 : الفاكس  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة بو األوالد	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب رباط الخري،  	  العنوان  

    صفرو املركز

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن خلدون،  	  العنوان  

    املنزه، صفرو

مكتبة دار الشباب مرموشة

مكتبة ميسور

مكتبة دار الشباب رباط الخير 

مكتبة دار الشباب بولمان
مكتبة دار الشباب ابن خلدون - 

المنزه 

مكتبة دار الشباب بن دباب

مكتبة دار الشباب بنسودة

مكتبة دار الشباب ظهور لحوانت
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن سينا،   	  العنوان  

    إموزار كندر، صفرو

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أيت الله،   	  العنوان  

    الجامعة القروية أيت   

    الله، موالي يعقوب

: وزارة األوقاف والشؤون  	  الجهة الوصية 

    اإلسالمية

: ساحة الصفارين، فاس	  العنوان  

 	05 35 63 84 49 : الهاتف  

 	05 35 63 84 49 : الفاكس  

 	1940 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط	 

مكتبة دار الشباب ابن سينا 

مكتبة دار الشباب أيت اهلل 

مكتبة القرويين



دليل المكتبات العمومية بجهة الغرب شراردة
بني احسن
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع املسرية الخرضاء،  	  العنوان  

    الساكنية، القنيطرة

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

: سلمى الساملي	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الطفل

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زاوية شارع محمد   	  العنوان  

    الخامس وشارع الحسن  

    الثاين، ص.ب. 14000،

    القنيطرة

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: البدري محمد 	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

فضاء الكبار   

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: سيدي يحيى الغرب،   	  العنوان  

    القنيطرة

 	1996 : تاريخ اإلحداث 

: العبودي جالل	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة القصيبية، سيدي  	  العنوان  

    سليامن

 	05 37 50 05 40 : الهاتف  

 	05 37 76 26 20 : الفاكس  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع برئ أنزران، سيدي  	  العنوان  

    سليامن

 	05 37 50 32 94 : الهاتف  

: الدواجي عبد الرحيم	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

فضاء متعدد الوسائط   

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة دار بلعامري،   	  العنوان  

    سيدي اسليامن

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: النية العالمي 	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

المكتبة الوسائطية 

المكتبة الجهوية للقنيطرة

مكتبة دار الثقافة سيدي يحيى الغرب

مكتبة القصيبية

مكتبة بلدية سيدي سليمان

مكتبة دار بلعامري
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: سيدي اسليامن	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

:  إبراهيم الغويف	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مرشع بلقصريي، سيدي  	  العنوان  

    قاسم

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

:  نجاة بوستة	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: التقاء شارع املفضل   	  العنوان  

    الرشقاوي بشارع عبد

    املومن بن عيل، سوق

    األربعاء الغرب

 	05 37 90 20 25 : الهاتف  

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الريموك، القنيطرة	  العنوان  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس   	  العنوان  

    بجوار دار الشباب،

    جامعة مرشع بلقصريي،

    سيدي قاسم

 	1979 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع األمم املتحدة،   	  العنوان  

    سيدي سليامن

 	1991 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب رحال   	  العنوان  

   املسكيني، جامعة ساكنية 

   القنيطرة

: إدارة السجون	  الجهة الوصية 

: السجن املركزي   	  العنوان  

    بالقنيطرة

 	05 37 37 09 44 : الهاتف  

مكتبة دار الثقافة مشرع بلقصيري

مكتبة سوق األربعاء

مكتبة فضاء الطفل

المكتبة البلدية لمشرع بلقصيري

المكتبة البلدية لسيدي سليمان

مكتبة دار الشباب رحال المسكيني

مكتبة السجن المركزي القنيطرة

مكتبة الجمعية الخيرية اإلسالمية – 
دار االطفال
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    الحي الجديد، سيدي

    قاسم

 	05 37 59 25 21 : الهاتف  

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: التعاون الوطني	  الجهة الوصية 

: دار الطالبة زيرارة،   	  العنوان  

    سيدي قاسم

: السفارة الفرنسية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    القنيطرة

مكتبة دار األطفال سيدي قاسم

مكتبة دار الطالبة زيرارة

مكتبة فضاء بلزاك





دليل المكتبات العمومية بجهة كلميم السمارة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع أحمد الركيبي،   	  العنوان  

    السامرة

 	05 28 89 92 23 : الهاتف  

 	05 28 89 92 23 : الفاكس  

 	 1985 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد دامي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي موالي ادريس،   	  العنوان  

    السامرة

: باعيل با الشيخ	  املحافظ  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي القصبة، طاطا	  العنوان  

 	 05 28 80 24 04 : الهاتف  

 	 05 28 80 24 04 : الفاكس  

 	  al3otayba_tata@hot : الربيد اإللكرتوين 

mail.com    

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: إيدير أجنفيف	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي باين، الحي اإلداري،  	  العنوان  

    طاطا

 	05 29 80 20 01  : الهاتف  

 	05 29 80 20 01 : الفاكس  

 	  hamourou@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	1998  : تاريخ اإلحداث 

: محمد حمورو	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

   فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع 18 نونرب، أقا   	  العنوان  

    املركز، طاطا

 	05 28 80 80 22 : الهاتف  

 	05 28 80 80 22 : الفاكس  

 	1993 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الوهاب النوحي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فم الحصن املركز، طاطا	  العنوان  

 	05 28 80 34 08 : الهاتف  

 	05 28 80 34 08 : الفاكس  

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

المكتبة الوسائطية أحمد الركيبي - 
السمارة

مكتبة موالي ادريس - السمارة

مكتبة العتيبة - طاطا

مكتبة الطفل - طاطا

مكتبة أقا

مكتبة فم الحصن
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: عيل احداد	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بلدية فم زكيد، طاطا	  العنوان  

 	05 28 80 65 06 : الهاتف  

 	05 28 80 65 06 : الفاكس  

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: عبد العزيز الخطاب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الشباب العريب بن   	  العنوان  

    مبارك، تيسنت، طاطا

 	 05 28 21 61 93 : الهاتف  

 	 05 28 21 61 93 : الفاكس  

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: الحسن البخاري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة أقا إيغان، طاطا	  العنوان  

 	05 28 80 64 02 : الهاتف  

 	05 28 80 64 02 : الفاكس  

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بعال	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

فضاء الكبار   

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز آيت وابيل، أقا،   	  العنوان  

    طاطا

 	 05 28 21 63 53 : الهاتف  

 	05 28 21 63 53 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله آيت عامر	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: فم الحصن املركز، طاطا	  العنوان  

 	05 28 80 64 02 : الفاكس  

 	1994 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الحميد النجاح	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: الحي اإلداري، طانطان	  العنوان  

 	05 28 87 72 18  : الهاتف  

 	05 28 87 72 18 : الفاكس  

مكتبة فم ازكيد

مكتبة تيسنت

مكتبة أقا إيغان

مكتبة آيت وابلي - طاطا

المكتبة الوسائطية - طانطان

مكتبة جمعية قصبة أم حنش 
لمحو األمية ومحاربة الفقر والتنمية 

االجتماعية
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

: خالد بويا	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: حي اللييس، كلميم	  العنوان  

 	1985 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني اد عيىس 	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، ص.ب.    	  العنوان  

    81050، بويزكارن،

    كلميم

 	05 28 78 83 80 : الهاتف  

 	2003  : تاريخ اإلحداث 

: حفيظة عبد العبدالوي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    تغجيجت، كلميم

 	05 28 78 57 09 : الهاتف  

 	05 28 78 57 09 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عزيز الفوا	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي الودادية، إفران   	  العنوان  

    األطلس الصغري، كلميم

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: ناجية باروي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: شارع الجيش املليك، ص.  	  العنوان  

    ب. 81000، كلميم

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: فاطمة لزكري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين، أسا  	  العنوان  

    املركز، أسا الزاك

 	05 28 70 04 36 : الهاتف  

 	05 28 70 04 36 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحيم أهراس	  املحافظ  

مكتبة دار الثقافة كلميم

مكتبة دار الثقافة بويزكارن

مكتبة تغجيجت

مكتبة إفران األطلس الصغير

مكتبة دار الثقافة - أسا

مكتبة الجمعية الخيرية اإلسالمية 
دار االطفال - كلميم
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: حي عني إحشاش، شارع  	  العنوان  

    املهدي بن تومرت،   

    ص.ب. 17، أسا

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الشكور بريك	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مركز طاطا	  العنوان  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مركز الجامعة، دوار   	  العنوان  

    القصبة

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع موالي رشيد، حي  	  العنوان  

    ويل العهد، كلميم

 	05 28 87 21 71 : الهاتف  

 	basma_75@live.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	1969 : تاريخ اإلحداث 

: زهرة رضوان	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي الكويرة، كلميم	  العنوان  

 	05 28 77 37 15 : الهاتف  

 	05 28 77 37 15 : الفاكس  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: محمد اليوسفي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب السامرة،   	  العنوان  

    شارع أحمد حامدي،

    السامرة

 	05 28 89 99 33 : الهاتف  

 	05 28 89 99 33 : الفاكس  

 	1994 : تاريخ اإلحداث 

: محمد العديل	  املحافظ  

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املسرية،   	  العنوان  

    شارع محمد الخامس،

    طاطا

 	05 28 21 20 52 : الهاتف  

 	05 28 21 20 52 : الفاكس  

 	1979 : تاريخ اإلحداث 

: عيل اوكجا	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

مكتبة المستقبل - جمعية قصر 
أسا

المكتبة البلدية - طاطا

المكتبة الجماعية - دوار القصبة

مكتبة إدريس الناقوري - كلميم

المكتبة الوسائطية - كلميم

مكتبة دار الشباب السمارة

مكتبة دار الشباب المسيرة - طاطا
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أقا املركز،   	  العنوان  

    ص.ب. 38، أقا 54050،

    طاطا

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب برئ أنزران،  	  العنوان  

    47 شارع ابن سينا، برئ

    أنزران، طانطان

 	05 28 87 84 39 : الهاتف  

 	05 28 87 84 41 : الفاكس  

 	 mj_tantan@yahoo.  : الربيد اإللكرتوين 

fr    

 	 2000 : تاريخ اإلحداث 

: محمد الخري 	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

   فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: ص.ب. 139، كلميم	  العنوان  

 	05 28 87 20 23 : الهاتف  

 	05 28 87 20 23 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: النيص الشيعة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: تيموالي، كلميم	  العنوان  

 	  timoulay-online. : الربيد اإللكرتوين 

blogspot.com    

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: رشيد مسعودي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

مكتبة دار الشباب أقا المركز

مكتبة دار الشباب بئر انزران

مكتبة المركب الرياضي والتربوي - 
كلميم

مكتبة جمعية تيموالي إزدار للتنمية 
والتعاون والمحافظة على البيئة





دليل المكتبات العمومية بجهة العيون بوجدور
الساقية الحمراء

7
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

 	  ،Eتجزئة الوحدة، بلوك : العنوان  

   املقاطعة الحرضية 16،   

   محادية ملسجد الدويرات 

   العيون

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: مغييل الفياليل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: حي موالي رشيد، الشطر  	  العنوان  

    األول، بلوك 20، ص.ب.  

    765، العيون

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: دربال مستحية	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: حي الوحدة، زنقة آيت  	  العنوان  

    موىس أوعيل، العيون

 	05 28 98 28 59 : الهاتف  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: محمد األمني املوساوي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الداورة املركز، العيون	  العنوان  

 	05 28 99 33 99 : الهاتف  

 	05 28 99 33 99 : الفاكس  

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: أحامد محمود	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي االداري، شارع   	  العنوان  

    الحسن الثاين، طرفاية

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: محمد الشيخ لشكر	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: حي الخري، بوجدور	  العنوان  

 	 05 28 89 19 69  : الهاتف  

05 28 89 66 19     

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: عيل عبد الفتاح	  املحافظ  

مكتبة اللة أمينة

مكتبة موالي عبد السالم بنمشيش

مكتبة الفضاء الجمعوي  - العيون

مكتبة الفتح

المكتبة الوسائطية العبور - طرفاية

المكتبة الوسائطية - بوجدور
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املسرية،   	  العنوان  

شارع عبد الكريم الخطايب   

العيون   

 	05 28 89 34 02 : الهاتف  

 	05 28 89 34 02 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوجدور،   	  العنوان  

    بوجدور

 	05 28 89 60 43 : الهاتف  

 	05 28 89 62 11 : الفاكس  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحمن الحجاري	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

مكتبة  دار الشباب المسيرة - 
العيون

مكتبة دار الشباب بوجدور



دليل المكتبات العمومية بجهة مراكش
تانسيفت الحوز

8
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع 11 يناير، زنقة أبو  	  العنوان  

    عبيدة، الحي املحمدي،  

    الداوديات، مراكش

 	05 24 30 14 12 : الهاتف  

: سكينة غريب	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بلوك كاستور، بن جرير،  	  العنوان  

    الرحامنة

: عبد العزيز املودماين	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية   

    واملجتمع املدين

: آيت أورير، الحوز	  العنوان  

 	 2005 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني  وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: إعدادية سد بن يوسف،  	  العنوان  

    ص.ب. 42050، إقليم   

    الحوز

 	 05 24 28 42 96 : الهاتف  

 	ikter@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2005  : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: سيدي رحال، قلعة   	  العنوان  

    الرساغنة

 	 .lamiasane@hotmail : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	 2007 : تاريخ اإلحداث 

: ملياء ركلمة	  املحافظ  

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: حي السويكية، قلعة   	  العنوان  

    الرساغنة

 	1989  : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع محمد الخامس،	  العنوان  

    ص.ب.  44200، قرية   

    مهرجان أركان، متنار،   

    الصويرة

 	 05 24 78 80 13 : الهاتف  

 	05 24 78 80 12 : الفاكس  

 	 1983 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني امجيل	  املحافظ  

مكتبة بن يوسف

المكتبة العمومية بن جرير

مكتبة جمعية القرى المسعفين-
مراكش

مكتبة اتحاد الجمعيات المحلية 
لسوق أربعاء غجدامة-قيادة أبدو-

دائرة آيت أورير

مكتبة دار الثقافة سيدي رحال

مكتبة دار الثقافة - قلعة السراغة

مكتبة تمنار - الصويرة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والنيابة اإلقليمية   

    للتعليم

: مدرسة أوالد حسن،   	  العنوان  

    الصويرة

 	 2009 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: الحي الحسني، زنقة   	  العنوان  

    امليداين، مقاطعة املنارة،

    مراكش

 	05 24 34 72 96 : الهاتف  

: سناء الهداجي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: باب الجديد، مراكش	  العنوان  

 	1982 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: جوار امللحقة اإلدارية   	  العنوان  

    الشاملية لجامعة  سيدي  

    يوسف بن عيل، مراكش

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: الحي الحسني، كاسطور،  	  العنوان  

    مقاطعة املنارة، مراكش

 	05 24 49 75 38 : الهاتف  

 	 ganeabdou@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

: عبد الرحيم كان	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي السالم، مراكش 	  العنوان  

املدينة      )املالح(

 	05 24 38 42 13 : الهاتف  

 	   scout-marrrakech@ : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com    

: رجي اإلله عبد اللطيف	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مقاطعة املحاميد، 	  العنوان  

مراكش 

 	chabab.nre@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com

 	2006  : تاريخ اإلحداث 

: هشام أيت وارشيخ	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

     فضاء متعدد الوسائط

مكتبة الحي الحسني - مراكش

المكتبة البلدية - مراكش

المكتبة البلدية سيدي يوسف بن 
علي

مكتبة دار الجمعيات الحي الحسني 
- مراكش

مكتبة دار المواطن بحي السالم - 
مراكش

مكتبة دار المواطن المحاميد 

مكتبة أوالد حسن - الصويرة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    شيشاوة

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: الحي اإلداري، بلدية   	  العنوان  

    آيت أورير، الحوز

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: املركز التجاري، اللة   	  العنوان  

    تكركوست، الحوز

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع لال عائشة،   	  العنوان  

    الصويرة

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: دار الصويري، زنقة   	  العنوان  

    القاهرة، الصويرة

 	05 24 47 52 62 : الفاكس  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مقر جامعة أوالد   	  العنوان  

    مسعود، قلعة الرساغنة

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

 	essmog@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بنحمد   	  العنوان  

    بندريس، الحي اإلداري،

    مراكش

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الحي   	  العنوان  

    املحمدي، مراكش

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب رياض   	  العنوان  

    املوخا، املدينة، ص.ب.

    40000، مراكش

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب، شارع   	  العنوان  

    مدارس سيدي يوسف
    بن عيل، مراكش

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب، عرصة   	  العنوان  

    موالي بوعزة، مراكش

    املدينة

المكتبة البلدية -الصويرة

مكتبة جمعية الصويرة موكادور 

مكتبة أوالد مسعود

مكتبة دار الشباب رحال بنحمد 
بندريس

مكتبة دار الشباب الحي المحمدي - 
مراكش

مكتبة دار الشباب رياض الموخا

المكتبة البلدية - شيشاوة

المكتبة البلدية - آيت أورير

المكتبة الجماعية اللة تكركوست

مكتبة دار الشباب سيدي يوسف 
بنعلي

مكتبة دار الشباب عرصة موالي 
بوعزة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: قسم الشباب والثقافة   	  الجهة الوصية 

والرياضة والرتبية باملرسح   

املليك )مقاطعة جليز(   

: املرسح املليك، شارع   	  العنوان  

    محمد السادس، مراكش

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب محمد   	  العنوان  

    بنحمد البقال، ظهر

    السوق، أمزميز، الحوز

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب حامن   	  العنوان  

    الفطوايك، الحي اإلداري،

    تاحناوت، الحوز

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الحنشان،   	  العنوان  

    الصويرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املدينة،   	  العنوان  

    الصويرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مكتبة دار الشباب 	  العنوان  

تلمست، الصويرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: جامعة بنحميدة،   	  العنوان  

    الصويرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب إمنتانوت،  	  العنوان  

    شيشاوة

: الرابطة الفرنسية   	  الجهة الوصية 

    املغربية

: 9 زنقة محمد الديوري،  	  العنوان  

    درب العلج، الصويرة

 	05 24 78 48 78 : الهاتف  

 	05 24 47 25 93 : الفاكس  

 	 mediate.afme@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	  Christine Farde LAA : املحافظ  

MIRNI    

مكتبة دار الشباب-الصويرة

مكتبة دار الشباب تلمست

مكتبة دار الشباب زاوية بنحميدة

مكتبة دار الشباب إمنتانوت

مكتبة الرابطة الفرنسية المغربية 

مكتبة دار الشباب محمد بنحمد 
البقال

المكتبة المتنقلة بالحارثي-مراكش

مكتبة دار الشباب الحنشان

مكتبة دار الشباب حمان الفطواكي



دليل المكتبات العمومية بجهة مكناس تافياللت
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: دار الثقافة الفقيه   	  العنوان  

    محمد املنوين، شارع برئ

    أنزران، مكناس

 	 05 35 51 01 23 : الهاتف  

 	05 35 52 63 80 : الفاكس  

 	 niamaben@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1989 : تاريخ اإلحداث 

: نعمة ابن حالم	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: زنقة العدول، املدينة   	  العنوان  

    القدمية، مكناس

 	 majid.lhassini@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1948 : تاريخ اإلحداث 

: عبد املجيد لحسيني	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: موالي إدريس زرهون،  	  العنوان  

    مكناس

 	  taoufiknis@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: توفيق لوننيس	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ويسالن، مكناس	  العنوان  

 	05 35 54 92 84 : الهاتف  

 	05 35 54 84 93 : الفاكس  

 	2002 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: زرهون، مكناس	  العنوان  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: موالي إدريس زرهون	  العنوان  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: موساوة، جامعة   	  العنوان  

   املغاصيني، موالي إدريس  

   زرهون

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

المكتبة الوسائطية الفقيه محمد 
المنوني

مكتبة الجامع الكبير - مكناس

مكتبة دار الثقافة زرهون

مكتبة ويسالن - مكناس

مكتبة جمعية التطلعات النسائية

مكتبة جمعية المسار التنموي

مكتبة جمعية الصخور للتنمية 
والثقافة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: ص.ب. 24، موالي   	  العنوان  

    إدريس زرهون

 	 adniammar@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عبد السالم لعزوزي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: قيادة نزالة بني عامر،   	  العنوان  

    عزيب الحمراء، زرهون،

    مكناس

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: كرمة بن سامل، زرهون،  	  العنوان  

    مكناس

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

   إلعادة تأهيل السجناء

: توالل، مكناس	  العنوان  

 	 05 35 55 48 77 : الهاتف  

 	05 35 55 48 77 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: نور الدين لطفي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الدخيسة، مكناس	  العنوان  

 	  Abdes.ben@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: عبد السالم بن حدجي	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مجاط، مكناس	  العنوان  

 	Hantat2@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: حسن إهنتات	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املغاصيني، مكناس	  العنوان  

 	 drisselhamdouchi@ : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.fr    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: ادريس الحمدويش	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

مكتبة جمعية أوراش للتنمية 
القروية

مكتبة جمعية الهدف

مكتبة السجن المدني - مكناس

نقطة القراءة العمومية للدخيسة

نقطة القراءة العمومية لمجاط

مكتبة قصبة بني عمار - جمعية 
قدماء تالميذ بني عمار

نقطة القراءة العمومية المغاصيين
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بوفكران، مكناس	  العنوان  

 	  mellouki2007@hot : الربيد اإللكرتوين 

mail.fr    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: توالل، مكناس	  العنوان  

 	 Souaine-yassin@hot : الربيد اإللكرتوين 

mail.fr    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بن التهامي	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: الحاجب	  العنوان  

 	05 35 54 24 08 : الهاتف  

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: يوسف العرقويب	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    حي الرياض، إفران

 	1988 : تاريخ اإلحداث 

: موساوي فطوم	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ص.ب. 53103، واد   	  العنوان  

    إفران املركز

 	05 35 56 05 17 : الهاتف  

 	  ouzzinrachid@hot : الربيد اإللكرتوين 

mail.fr    

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: رشيد أوزين	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أزرو	  العنوان  

 	05 35 56 16 72 : الهاتف  

 	 Alikabiri65@yahoo. : الربيد اإللكرتوين 

fr    

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: عيل كبريي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

نقطة القراءة العمومية لتوالل

مكتبة دار الثقافة الحاجب

المكتبة البلدية - إفران

مكتبة واد إفران

نقطة القراءة العمومية لبوفكران

المكتبة البلدية - أزرو
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: أزرو	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: عبد العزيز التوري	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع سيدي المني،   	  العنوان  

    خنيفرة

 	 Farouki-ilmustha@ : الربيد اإللكرتوين 

fahotmail.fr    

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى فاروقي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع حامن الفطوايك،   	  العنوان  

    جامعة مريرت، خنيفرة

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: جمعية تيغزى أطلس   	  العنوان  

    للتنمية، خنيفرة

 	asstirza@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى لحسيني	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: مريرت، خنيفرة	  العنوان  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

   إلعادة تأهيل السجناء

: خنيفرة	  العنوان  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: خنيفرة	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني  وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

   والجامعة املحلية

: 9 زنقة سطات، إيتزر   	  العنوان  

   املركز، ميدلت

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع الداخلة، حي   	  العنوان  

    بوتالمني، الرشيدية

 	05 35 57 17 36 : الهاتف  

 	1994 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة دار الثقافة أيت سكوكو

مكتبة السجن المحلي - خنيفرة

مكتبة جمعية األمل للتربية 
والتكوين

مكتبة الحمام جمعية تيغزى 
أطلس للتنمية

مكتبة جمعية يد في يد - خنيفرة

مكتبة أبي الحسن الوزاني - ميدلت

مكتبة جمعية أرز االطلس

مكتبة أبي القاسم الزياني-خنيفرة

مكتبة دار سجلماسة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: اسامعييل املأمون	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع موالي إسامعيل،  	  العنوان  

    حي تونس، ص.ب.

    52200، أرفود، الرشيدية

 	05 35 57 80 51 : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: زهرة مديقي	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، بودنيب  	  العنوان  

    املركز، الرشيدية

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أوفوس، الرشيدية	  العنوان  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زنقة الشباب، بلدية   	  العنوان  

    تنجداد، الرشيدية

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عائشة باحو	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: جمعية التضامن مسيك،  	  العنوان  

   ص.ب. 52040، الرشيدية

 	05 35 57 87 68 : الهاتف  

 	05 35 57 87 68 : الفاكس  

 	  attadamounmeski@ : الربيد اإللكرتوين 

yahoo.fr      

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: قرص عدي أوزنو، جامعة  	  العنوان  

    الخنك، الرشيدية

 	2004  : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركز الثقايف املأطأ، بني  	  العنوان  

    محمد، مكناس

 	1988 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: بلدية الزيتون، مكناس	  العنوان  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة محمد بن العربي العلوي

مكتبة أوفوس

مكتبة تنجداد

مكتبة جمعية التضامن

مكتبة جمعية عدي أوزنو

مكتبة المركز الثقافي المأطأ بني 
محمد

مكتبة دار تافياللت

مكتبة حي الزيتون - مكناس
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الوحدة اإلفريقية،  	  العنوان  

    املدينة الجديدة، مكناس

 	1960 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي السعديني، مكناس	  العنوان  

 	1987 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع فرح الله، الزيتون  	  العنوان  

    مكناس

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي قدماء املحاربني،   	  العنوان  

    عاملة مكناس

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املركز الثقايف واالجتامعي  	  العنوان  

وجه عروس، مكناس   

 	1987 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: جانب مقر بلدية   	  العنوان  

    الجرف، إقليم الرشيدية

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الوحدة اإلفريقية،  	  العنوان  

    ص.ب. 47، إقليم   

    الرشيدية

 	1960 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع القدس، الريش	  العنوان  

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع حامن الفطوايك،   	  العنوان  

    الرشيدية

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    كلميمة، الرشيدية

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: بلدية تنجداد	  العنوان  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: بلدية الحاجب	  العنوان  

 	 1992 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة قدماء المحاربين - مكناس

مكتبة وجه عروس - مكناس

مكتبة ابن بطوطة

المكتبة البلدية

المكتبة البلدية الريش

المكتبة البلدية - الرشيدية

المكتبة البلدية لحمرية - مكناس

مكتبة حي السعديين - مكناس

مكتبة عبد الرحمان التازي - مكناس

مكتبة اإلمام مالك - كلميمة

مكتبة دار الثقافة - تنجداد

المكتبة البلدية - الحاجب
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: متحضيت، إفران	  العنوان  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة املسرية الخرضاء،  	  العنوان  

    ميدلت

 	1993 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أم السلطان،  	  العنوان  
    جامعة أم السلطان،   

    مكناس

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب توالل، شارع  	  العنوان  

    محمد الخامس، حمرية،  

    مكناس

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عبد الله   	  العنوان  

    الشفشاوين، أرفود،

    الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب كرامة،   	  العنوان  

    الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الريش،   	  العنوان  

    الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الصهب،   	  العنوان  

    حي بياضة، صهب

    الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املدينة،   	  العنوان  

    الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بودنيب،   	  العنوان  

    مركز بودنيب، الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الوحدة،   	  العنوان  

    فركالة العليا، الرشيدية

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوطاملني،   	  العنوان  

    طريق مكناس، حي

    بوطاملني، الراشيدية

مكتبة دار الشباب توالل

مكتبة دار الشباب كرامة

مكتبة دار الشباب الريش

مكتبة دار الشباب الصهب

مكتبة دار الشباب المدينة

مكتبة دار الشباب عبد اهلل 
الشفشاوني

مكتبة تمحضيت

مكتبة المركز الثقافي فندق الحنة

مكتبة أم السلطان - مكناس

مكتبة دار الشباب بودنيب

مكتبة دار الشباب الوحدة

مكتبة دار الشباب بوطالمين
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الحاجب،   	  العنوان  

    شارع محمد الخامس،

    الحاجب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أم الربيع،   	  العنوان  

    شارع محمد الخامس،

    خنيفرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مركز الخدمات للشباب،  	  العنوان  

    شارع الزرقطوين، رقم 1،  

    خنيفرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب مريرت،   	  العنوان  

    مركز خنيفرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن خلدون، 	  العنوان  

    حي موالي إدريس،

    ميدلت

: السفارة الفرنسية	  الجهة الوصية 

: ساحة فرحات حشاد،   	  العنوان  

    ص ب 337، مكناس

 	1974 : تاريخ اإلحداث 

: املجتمع املدين	  الجهة الوصية 

: الجامعة القروية برتات،  	  العنوان  

    ميدلت

 	05 35 52 40 71 : الهاتف  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة دار الشباب ابن خلدون

مكتبة المعهد الفرنسي - مكناس

مكتبة أمر سبط

مكتبة دار الشباب الحاجب

مكتبة دار الشباب أم الربيع

مكتبة دار الشباب مريرت

مكتبة مركز الخدمات للشباب - 
خنيفرة



دليل المكتبات العمومية بالجهة الشرقية
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: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع الشيخ زايد، وجدة	  العنوان  

 	05 36 51 42 00 : الهاتف  

 	05 36 51 42 00  :  الفاكس  

 	 mediathequeoujda@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

 	 1992 : تاريخ اإلحداث 

: جميلة الختري	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الثقافة 	  الجهة الوصية 

: ساحة القصبة، املدينة   	  العنوان  

    العتيقة، وجدة

 	 mediathequeoujda@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com    

 	 1956 : تاريخ اإلحداث 

: طلحة لطيفة	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: وجدة	  العنوان  

 	 05 36 70 62 44 : الهاتف  

 	 mediathequeoujda@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com     

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: امرميي فيصل	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بلدية سيدي سليامن   	  العنوان  

    رشاعة، وجدة

 	 ilham2Lazar2@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله لزعر	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: عني الصفا، وجدة	  العنوان  

 	05 36 70 68 36  : الهاتف  

 	j8mostapha@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى جويط	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

    إلعادة تأهيل السجناء

: مركز حامية الطفولة،   	  العنوان  

    وجدة

المكتبة الجهوية - وجدة

مكتبة الشريف اإلدريسي - وجدة

المكتبة الوسائطية - وجدة

نقطة القراءة العمومية لسيدي 
سليمان شراعة

نقطة القراءة العمومية لعين الصفا

مكتبة مركز حماية الطفولة
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 	05 36 50 39 64 : الفاكس  

 	1974 : تاريخ اإلحداث 

: السعيد خيار	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

    إلعادة تأهيل السجناء

: السجن املحيل، وجدة	  العنوان  

 	 05 36 68 20 65  : الهاتف  

 	 05 36 68 20 65 : الفاكس  

 	  Prison.oujda@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

: بنيونس الشنويف	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بلدية أكليم، بركان	  العنوان  

 	 Thorayaahannach@ : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: ثورية أحناش	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

:  حي مربوحة، بركان	  العنوان  

 	05 36 61 96 12 : الهاتف  

 	 2001 : تاريخ اإلحداث 

: العيساوي  نورة	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة تويست، جرادة	  العنوان  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

 	  hochi11@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

 com     

: البشري لطرش	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع 16 غشت، جامعة  	  العنوان  

   عني بني مطهر، إقليم

    جرادة

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

 	  Aminemoh1041@ : الربيد اإللكرتوين 

live.fr    

: مصطفى بالحبيب	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين، حي  	  العنوان  

    الرازي، جرادة

 	05 36 82 29 59 : الهاتف  

 	1978 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحامن فكرود	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

مكتبة السجن المحلي

نقطة القراءة العمومية ألكليم

المكتبة العمومية لبركان

نقطة القراءة العمومية لتويسيت

مكتبة المركز الثقافي عين بني 
مطهر

مكتبة المركز الثقافي
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: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: مدينة جرادة	  العنوان  

 	05 36 82 29 59: الهاتف  

 	1979 :  تاريخ اإلحداث 

: داين محمد	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فجيج	  العنوان  

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

 	Net00@hotmail.fr : الربيد اإللكرتوين 

: خالد قاسو	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي االداري، فجيج	  العنوان  

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فجيج	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

 	  communebnitadji@ : الربيد اإللكرتوين 
d2015yahoo.fr    

: قرطيط رقية	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: عني الشواطر، فجيج	  العنوان  

 	1987 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    بوعرفة

 	  halima _aissawi@  : الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com     

: حليمة العيساوي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الجيش املليك،   	  العنوان  

    بوعنان

 	 05 35 78 54 85  : الهاتف  

 	soukami@voila.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	2008  : تاريخ اإلحداث 

: سوقامي املربوك	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: بوعنان، فجيج	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة دار الثقافة محمد عابد الجابري

المكتبة البلدية - فجيج

مكتبة بني تدجيت

مكتبة عين الشواطر

مكتبة دار الثقافة بوعرفة

مكتبة بوعنان

مكتبة جمعية الشرق للتنمية

مكتبة المركز الثقافي
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: فجيج	  العنوان  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: لطيفة بوزيان	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ساحة حامن الفطوايك،  	  العنوان  

    الناظور

 	 med_hant@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	2007  : تاريخ اإلحداث 

: محمد هنايت	  املحافظ  

:  فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين، رقم  	  العنوان  

    157، العروي

 	05 36 36 27 49 : الهاتف  

 	1983 :  تاريخ اإلحداث 

: أحمد هربي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    الحديقة العمومية، زايو

 	05 55 60 81 02 : الهاتف  

 	 05 55 60 80 06 : الفاكس  

 	  Bourdan@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

: بوجمعاوي نجاة	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الجامعة، ميضار   	  العنوان  

    املركز

 	05 36 36 43 95 :  الفاكس  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: محمد الحمويش	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ازغنغان املركز، الناظور	  العنوان  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الوحيد القدوري	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فرخانة، بلدية بنى   	  العنوان  

    انصار، إقليم الناظور

: الفونتي عبد السالم	  املحافظ  

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الطفل

مكتبة المركب الثقافي 

مكتبة العروي

مكتبة زايو

مكتبة ميضار

مكتبة المركب السوسيوتربوي - 
ازغنغان

مكتبة المركب السوسيوتربوي - 
فرخانة

مكتبة جمعية الفتح للتنمية 
الثقافية واالجتماعية دار العدة
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    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة تفرسيت، قيادة  	  العنوان  

    بني توزين وتفرسيت،

    الدريوش

 	 05 36 40 22 45  : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: سعيد عبو	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: بودينار املركز، 62052   	  العنوان  

    الدريوش

 	 05 36 40 60 19 : الهاتف  

 	 crboudinar@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com     

 	 2002 : تاريخ اإلحداث 

: حسن البواضيل	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة تزغني، إقليم   	  العنوان  

    الدريوش

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    وجدة

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد السادس،   	  العنوان  

    وجدة

 	05 36 50 65 81 : الهاتف  

 	1994  : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله الوردي	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مكتبة الساورة، شارع   	  العنوان  

    محمد السادس، وجدة

 	05 36 50 67 57 : الهاتف  

 	  AmericanCorner.@: الربيد اإللكرتوين 

oujdagmail.com    

 	  2006  : تاريخ اإلحداث 

: محمد بنداحة	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي بوكراع، بلدية بركان	  العنوان  

 	1990 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: زنقة الربيد، بلدية أحفري  	  العنوان  

    بركان

مكتبة جمعية فوس-ك-فوس

مكتبة المركب السوسيوتربوي -
تزغين

مكتبة دار الثقافة

مكتبة الساورة

الفضاء األمريكي

المكتبة البلدية - بركان

المكتبة الجماعية - أحفير

مكتبة تفرسيت
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: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: الجامعة القروية رسالن،  	  العنوان  

    إقليم بركان

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع عالل الفايس،   	  العنوان  

    تاوريرت

 	1958 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مدينة جرادة	  العنوان  

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن خلدون، 	  العنوان  

    حي التقدم، وجدة

 	 souarji.bachir@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com     

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: البشري سوعارجي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن رشد،   	  العنوان  

    الزاري، وجدة

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ابن سينا،   	  العنوان  

    حي املحطة، وجدة

: غشت 1982	  تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحامن الجياليل	  املحافظ  

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أزغنفان،   	  العنوان  

    شارع مكناس، الناظور

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الدريوش،   	  العنوان  

    الناظور

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب ميضار،   	  العنوان  

    ص.ب. 317، الناظور

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب زايو	  العنوان  

: أحمد مخفاوي – لحسن  	  املحافظ  

    بيشة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بني تدجيت 	  العنوان  

    فجيج

مكتبة حاسي بالل

مكتبة دار الشباب ابن خلدون - 
وجدة

مكتبة دار الشباب ابن رشد - وجدة

مكتبة دار الشباب ابن سينا

مكتبة دار الشباب أزغنفان

مكتبة دار الشباب الدريوش

مكتبة دار الشباب ميضار

مكتبة دار الشباب زايو

مكتبة دار الشباب بني تدجيت

المكتبة القروية - رسالن

المكتبة البلدية - تاوريرت



81

دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب تالسينت،   	  العنوان  

    فجيج 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 16 نونرب،   	  العنوان  

    بوعرفة، إقليم فجيج 

: وزارة األوقاف والشؤون  	  الجهة الوصية 

    اإلسالمية

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    وجدة

 	05 36 70 37 37 : الهاتف  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: طارق الصالحي	  املحافظ  

: وزارة األوقاف والشؤون  	  الجهة الوصية 

    اإلسالمية

: مقر املجلس باملدينة   	  العنوان  

    العتيقة، وجدة

 	05 35 68 58 45 : الفاكس  

 	  c_o_oujda@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

: عز الدين الوزاين	  املحافظ  

مكتبة المجلس العلمي - وجدة

المكتبة الناطقة

مكتبة دار الشباب تالسينت

مكتبة 16 نونبر





دليل المكتبات العمومية بجهة واد الذهب لكويرة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع الوالء، ص.ب. 223 	  العنوان  

    الداخلة

 	05 28 93 12 41  : الهاتف  

 	05 28 93 12 41 : الفاكس  

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: حنا ماء العينني	  املحافظ  

: فضاء الطفل  	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي املسرية ، ص. ب.   	  العنوان  

    73000، الداخلة

 	05 28 89 75 54  : الهاتف  

 	05 28 89 75 54  : الفاكس  

 	 biblio.dakhla@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com     

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: بزيد عبد العزيز	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    ووكالة االنعاش والتنمية  

    ألقاليم الجنوب

:شارع الحسن الثاين، 	  العنوان  

الداخلة

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية 

: برئ كندوز املركز، إقليم 	   العنوان  

أورسد

 	05 28 26 50 18  : الهاتف  

 	05 28 26 50 18 : الفاكس  

 	 culture.aousserd@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com     

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: حميادي ابراهيم	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

مكتبة المركز الثقافي  الداخلة

مكتبة الطفل - الداخلة

المكتبة الوسائطية - الداخلة

مكتبة أوسرد





دليل المكتبات العمومية بجهة الرباط
سال زمور زعير
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع شالة قرب الجامع  	  العنوان  

    الكبري، الرباط

 	05 37 72 70 05 : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار 	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مجموعة الصنوبر،   	  العنوان  

    التقدم، الرباط

 	 05 37 65 83 29 : الهاتف  

 	 khaldiamal@yahoo. : الربيد اإللكرتوين 

fr    

 	1990 : تاريخ اإلحداث 

: أمال الخالدي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع السالم، يعقوب   	  العنوان  

    املنصور، الرباط

 	1982 : تاريخ اإلحداث 

: سناء الغفاري	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أمل 2، يعقوب   	  العنوان  

    املنصور،الرباط

 	1982 : تاريخ اإلحداث 

: نجاة الدرعي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مرشوع الكورة، يعقوب  	  العنوان  

    املنصور،الرباط

 	05 37 69 97 03 : الهاتف  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: أمال سوباع	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: زنقة النور، دوار الرجاء  	  العنوان  

    يف الله، الرباط

 	 05 37 69 16 47 : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الشباب تواركة، 	  العنوان  

املشور السعيد، الرباط

مكتبة باب شالة

مكتبة اليوسفية

مكتبة المدني بلحسني

مكتبة محمد بن عبد السالم السايح

مكتبة دار الثقافة المنصور

مكتبة زهور الزرقاء

مكتبة المشور
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: نجاة مسكة	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املشور السعيد، تواركة،  	  العنوان  

    الرباط

 	05 37 76 05 64 : الهاتف  

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الواحد املرابط	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: فسحة سيدي مخلوف،  	  العنوان  

    املدينة العتيقة، الرباط

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بنربكة	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة املنزه، دائرة عني  	  العنوان  

    عودة،عاملة الصخريات  

    متارة

: محمد لحلوة	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

   إلعادة تأهيل السجناء

: مركز حامية الطفولة،   	  العنوان  

    متارة

 	05 37 74 11 12 : الهاتف  

: زينب حميدي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الجيش املليك،   	  العنوان  

    باب بوحاجة، سال

:  فاطمة فارس	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة 	  الجهة الوصية 

: حي السالم، بلوك 11،   	  العنوان  

     سال

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

:  فاطمة العكاري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    ص.ب. 11000، سال   

    الجديدة

مكتبة الطفل تواركة

مكتبة فضاء رودياس

مكتبة المنزه

مكتبة مركز حماية الطفولة بتمارة

مكتبة عبد الرحمان حجي

المكتبة المحمدية

مكتبة دار الثقافة محمد حجي – 
سال الجديدة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

 	 05 37 53 30 43 : الهاتف  

 	 05 37 53 30 43 : الفاكس  

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

:  رجاء بلمقدم	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

    إلعادة تأهيل السجناء

: مركز اإلصالح والتهذيب، 	  العنوان  

    سال

 	05 37 80 08 05 : الهاتف  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

:  خديجة جمعي	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

    إلعادة تأهيل السجناء

: السجن املحيل، سال	  العنوان  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: طريق مكناس، قرب مقر  	  العنوان  

    اليونسكو، الخميسات

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع األمري موالي عبد  	  العنوان  

    الله، تيفلت

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الثقافة، الرماين	  العنوان  

 	1991 : تاريخ اإلحداث 

: بوعزة بوعالمي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، ص.ب.   	  العنوان  

    15100، وملاس املركز

 	05 37 52 31 77 : الهاتف  

 	05 37 52 31 77 : الفاكس  

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي الوفاق، متارة	  العنوان  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة السجن المحلي - سال

مكتبة مركب األطلس

مكتبة تيفلت

مكتبة دار الثقافة - الرماني

مكتبة ولماس

المكتبة البلدية الوفاق

مكتبة مركز اإلصالح والتهذيب - سال
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي بام، عني عودة	  العنوان  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: محمد جدير	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: دار الثقافة، سيدي يحيى 	  العنوان  

    زعري

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املكتبة البلدية، الرماين،  	  العنوان  

    إقليم الخميسات

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    بلدية الخميسات

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: طريق خنيفرة، وملاس	  العنوان  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب النور، شارع  	  العنوان  

    النور، يعقوب املنصور،  

    الرباط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مركز الخدمات للشباب،  	  العنوان  

   األمل 5، حي املسرية،   

    يعقوب املنصور، الرباط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب، حي التقدم  	  العنوان  

    الرباط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الليمون، 22  	  العنوان  

   شارع الليمون، الرباط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الصخريات،  	  العنوان  

   الصخريات متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مكتبة دار الشباب   	  العنوان  

املسرية1، متارة، الصخريات    

   متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املغرب   	  العنوان  

    العريب، حي املغرب

    العريب، املسرية 2، متارة،

    الصخريات متارة

 المكتبة البلدية - الخميسات

المكتبة الجماعية - ولماس

مكتبة دار الشباب النور

مكتبة مركز الخدمات للشباب

مكتبة دار الشباب التقدم

مكتبة دار الشباب الليمون

مكتبة دار الشباب الصخيرات

مكتبة دار الشباب المسيرة 1

مكتبة دار الشباب المغرب العربي

المكتبة البلدية - الرماني

المكتبة البلدية لعين عودة

مكتبة دار الثقافة سيدي يحيى زعير
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املنزه،كم 2،  	  العنوان  

    عني عودة، الصخريات   

    متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب سيدي   	  العنوان  

    يحيى زعري، الصخريات

    متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عني عتيق،  	  العنوان  

    مركز عني عتيق،

    الصخريات متارة 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عني عودة،  	  العنوان  

    عني عودة، الصخريات

    متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب مرس الخري،  	  العنوان  

   سوق السبت، الصخريات  

    متارة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املنزه،   	  العنوان  

  

     مكتبة دار الشباب،   

    جامعة املنزه

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بوقنادل، كم 	  العنوان  

    15، الطريق الوطنية

    سال-القنيطرة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب السهول،   	  العنوان  

    مركز العرجات، سال

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 20 غشت،  	  العنوان  

    حامن الفطوايك،

    الخميسات

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: حي السالم، الخميسات	  العنوان  

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 3 مارس،   	  العنوان  

   سيدي عبد الرزاق، تيفلت 

: وزارة الشبيبة والرياضة الجهة الوصية 

: شارع املسرية الخرضاء،  	  العنوان  

   تيفلت

مكتبة دار الشباب عين عودة

مكتبة دار الشباب مرس الخير

مكتبة دار الشباب المنزه

مكتبة بوقنادل

مكتبة دار الشباب السهول

مكتبة دار الشباب 20 غشت

مكتبة مركز الخدمات للشباب السالم

مكتبة دار الشباب 3 مارس

مكتبة دار الشباب عين عتيق

مكتبة دار الشباب سيدي يحيى زعير

مكتبة دار الشباب المنزه

مكتبة دار الشباب 9 يوليوز
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أيت يدين،  	  العنوان  

   الخميسات

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: مكتبة زحيليكة، دار   	  العنوان  

    الشباب، زحليكة

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: السفارة اإلسبانية	  الجهة الوصية 

: 5-3، زنقة مدنني،   	  العنوان  

    10.000 الرباط

 	 05 37 70 87 38 : الهاتف  

05 37 20 37 15    

 	05 37 70 02 79 : الفاكس  

 	cenrab@cervantes.es  : الربيد اإللكرتوين 

 	1991  : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: السفارة األملانية	  الجهة الوصية 

: 7 زنقة صنعاء، 10.001  	  العنوان  

    الرباط

 	 05 37 73 26 50 : الهاتف  

 	05 37 70 82 66 : الفاكس  

 	  info@rabat.goethe.  : الربيد اإللكرتوين 

org    

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: السفارة الفرنسية	  الجهة الوصية 

:1 زنقة أبو عنان، ص.ب.  	  العنوان  

    1459، الرباط

 	05 37 68 96 50 : الهاتف  

 	05 37 70 61 43 : الفاكس  

 	  direction.rabat@  : الربيد اإللكرتوين 

 institutfrancais-ma    

  roc.com    

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

مكتبة المعهد األلماني

مكتبة المعهد الفرنسي

مكتبة دار الشباب أيت يدين

مكتبة زحيليكة

مكتبة المعهد اإلسباني سربانطس



دليل المكتبات العمومية بجهة سوس ماسة درعة

13





97

دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ساحة املشور، تزنيت	  العنوان  

 	 05 28 60 13 44 : الهاتف  

 	  @bibliotiznit : الربيد اإللكرتوين 

menara.malarbi    

yahoo.fr@8888    

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أيت همو، جامعة   	  العنوان  

    املعدر الكبري، تزنيت

 	 05 28 60 26 86 : الهاتف  

 	  .Lhaschaw@gmail : الربيد اإللكرتوين 

 combibliomaader@    

gmail.com     

 	2008  : تاريخ اإلحداث 

: الحسن شوقي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مقر الجامعة القروية   	  العنوان  

    ألنزي، تزنيت

 	 05 28 61 02 68  : الهاتف  

 	05 28 61 02 68 : الفاكس  

 	anzi.cr@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد ساتري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ودادية الخري، جامعة   	  العنوان  

    حد الركادة، تزنيت

 	 05 28 61 90 91: الهاتف  

 	 05 28 61 90 91 : الفاكس  

 	 aeplse@netcourrier. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: نفيسة بوازكار	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أربعاء الساحل املركز،   	  العنوان  

    تزنيت

 	plssahel@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 billahoucine@gmail.   

com    

2007 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني بيلقعن	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

المكتبة الوسائطية محمد المختار 
السوسي

نقطة القراءة العمومية معدر الكبير

نقطة القراءة العمومية الحاج الحسن 
المزواري

نقطة القراءة العمومية الحاج 
محمد رحو

نقطة القراءة العمومية أربعاء 
الساحل
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زنقة املختار السويس،   	  العنوان  

    الحي اإلداري، تفراوت،

    تزنيت

 	 05 28 80 04 85 : الهاتف  

 	 05 28 80 04 85 : الفاكس  

 	 abdelraghib@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع لالعبلة، طريق   	  العنوان  

    أكادير، تزنيت

 	05 28 86 55 83 : الهاتف  

 	05 28 86 55 83 : الفاكس  

 	  maisoncultureme@ : الربيد اإللكرتوين 
nara.ma    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: مريم فخش 	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز تنون، وجان، مركز  	  العنوان  

    بونعامن، إقليم تزنيت

 	05 28 86 56 52 : الهاتف  

 	05 28 86 56 52 : الفاكس  

: عبد املجيد العايل	  املحافظ  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة أفال إيغري، دائرة  	  العنوان  

    تافراوت، إقليم تزنيت

 	 05 28 80 06 05 : الهاتف  

 	05 28 80 06 05 : الفاكس  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: حسن بنسييل	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز الجامعة القروية   	  العنوان  

    ألنزي، إقليم تزنيت

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني القريش	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فضاء الحسن الثاين، رقم  	  العنوان  

    1، الحي اإلداري، سيدي

    إيفني

مكتبة دار الثقافة محمد خير الدين

مكتبة سيدي بوبراهيم - وجان

مكتبة أفال إيغير

مكتبة سيدي محند ابراهيم

مكتبة أحمد زكرياء السكال 
الباعمراني

نقطة القراءة العمومية الحضيكي 
- تفراوت
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 	1996 : تاريخ اإلحداث 

: بوجمعة البكراوي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع القدس، حي لال   	  العنوان  

    مريم، سيدي إيفني

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: لحسن عايدة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة تيوغزة،   	  العنوان  

    إقليم سيدي إيفني  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

:خديجة كبوري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الرياض، األخصاص  	  العنوان  

    املركز، سيدي إيفني

 	05 28 67 02 05 : الهاتف  

 	05 28 67 02 05 : الفاكس  

 	1996 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املركب الثقايف الوفاق، 1 	  العنوان  

    حي ابن خلدون،

    بنرسكاو، أكادير

 	 05 28 29 10 21  : الهاتف  

 	 chakir-2008@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الدائم شكري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ملتقى شارع الحسن   	  العنوان  

    الثاين وشارع ابن طفيل،

    حي الربيع، تجزئة

    الجهادية، الدشرية

    الجهادية، أكادير

 	 05 28 33 43 80  : الهاتف  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: ياسني حفيظ	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: أكادير	  العنوان  

 	 2009 : تاريخ اإلحداث 

نقطة القراءة العمومية العرفان

مكتبة األخصاص

مكتبة المركب الثقافي لبنسركاو

مكتبة المركب الثقافي للدشيرة 
الجهادية

مكتبة جمعية القرى المسعفين

مكتبة حي لال مريم
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز تكوين وتأهيل   	  العنوان  

    الشباب، طريق تنالت،

    آيت باها

 	 05 28 25 40 29 : الهاتف  

 	05 28 25 43 13 : الفاكس  

 	  lgaifrd1@hot  : الربيد اإللكرتوين 

    mail.com    

@asdim-019786    
hotmail.fr    

 	 1997   : تاريخ اإلحداث 

: الحسني نايت سعيد	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجناح الثقايف لجامعة  	  العنوان  

    بلفاع، شتوكة آيت باها

 	 1997 : تاريخ اإلحداث 

: نجاة فارس	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املركب الثقايف الرايس   	  العنوان  

    سعيد أشتوك، بيوكرى،

    شتوكة آيت باها

 	  nourygam@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	   1997: تاريخ اإلحداث 

: نور الدين الكمري	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع محمد السادس،   	  العنوان  

    حي الزاوية، ماسة،

شتوكة آيت باها   

 	 commassa@menara. : الربيد اإللكرتوين 

ma    

 	1997  : تاريخ اإلحداث 

: الحسن أفنيس	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: معهد محمد الخامس،  	  العنوان  

    تارودانت

 	1958 : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى ميموين	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

: تجزئة املسرية، أقنيس،  	  العنوان  

    تارودانت

 	 05 28 85 26 04 : الهاتف  

 	 05 28 85 26 04 : الفاكس  

 	1989  : تاريخ اإلحداث 

مكتبة بلفاع

مكتبة دار الثقافة عبد العزيز الماسي

مكتبة االمام علي - تارودانت

مكتبة المركب الثقافي الرايس سعيد 
أشتوك - بيوكرى

مكتبة القاضي موسى - تارودانت

المكتبة العمومية الحاج سعيد 
بيحمادن المشكيكلي
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: فريدة الوثري	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز أولوز، شارع   	  العنوان  

    الحسن الثاين، أولوز،

    تارودانت

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرزاق البواب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي املحايطة، تارودانت	  العنوان  

 	05 28 55 16 27 : الفاكس  

 	 contact@taroudann : الربيد اإللكرتوين 

tonline.com    

 	2003  : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى املرتقي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

: 275، زنقة الخنساء،   	  العنوان  

    أوالد تامية، تارودانت

 	 azizboula@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: عبد العزيز بولعوان	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحرية، أوالد   	  العنوان  

    تامية، تارودانت

 	 05 28 52 61 30 : الهاتف  

 	 05 28 52 02 91 : الفاكس  

 	tar.must@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	1999  : تاريخ اإلحداث 

: مصطفى طروى	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

: تالوين املركز، تارودانت	  العنوان  

 	1992  : تاريخ اإلحداث 

: أحمد أكزار	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز أوالد برحيل،   	  العنوان  

    تارودانت

 	 05 28 53 10 25 : الهاتف  

 	05 28 53 10 25 : الفاكس  

 	1992  : تاريخ اإلحداث 

: السعيدي عبد العايل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

مكتبة المسيرة الخضراء - تارودانت

مكتبة الحاج علي بن عبد اهلل الهواري

مكتبة السكتاني

مكتبة ابن تومرت - أوالد برحيل

نقطة القراءة العمومية أولوز

مكتبة الحسن الثاني - تارودانت
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة توبقال،   	  العنوان  

    تارودانت

 	 05 28 85 55 15  : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عمر وكار	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: جامعة إميوالس، قيادة  	  العنوان  

    تاملوكت، إقليم   

    تارودانت

 	 association_aouli@ : الربيد اإللكرتوين 

 myahoo.fr    

 	    2005  : تاريخ اإلحداث 

: أحمد بيزديكن	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: فضاء محمد أكنسوس،  	  العنوان  

    بلدية إيغرم، تارودانت

 	 05 28 85 92 04 : الهاتف  

 	05 28 85 92 04 : الفاكس  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني ملني	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس  

    إلعادة تأهيل السجناء

: تارودانت	  العنوان  

 	2004  : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ترميكت، ورزازات	  العنوان  

 	  Hachimi_71@ : الربيد اإللكرتوين 

yahoo.fr    

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: قصبة تاوريرت، ص.ب.  	  العنوان  

    253، ورزازات

 	 05 24 89 02 31 : الهاتف  

 	 mediathequetaou@ : الربيد اإللكرتوين 

rirtegmail.com    

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: مبارك عموري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

مكتبة السجن الفالحي بتارودانت

مكتبة الزاويت بترميكت

المكتبة الوسائطية تيغرمت ن 
تاوريرت

مكتبة توبقال

مكتبة جمعية أوليم

مكتبة اإلمام الهوزالي - إيغرم 
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية   	  العنوان  

    لسكورة أهل الوسط،

    ورزازات

 	05 24 85 20 44 : الهاتف  

 	05 24 85 20 44 : الفاكس  

 	Bounaim.sa@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد بونعيم	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي تكمي الجديد،   	  العنوان  

    ترميكت، ورزازات

 	05 24 85 44 88 : الهاتف  

 	05 24 85 62 42 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: عائشة ملفضل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: بلدية تازناخت، ورزازات	  العنوان  

 	 05 24 84 10 59 : الهاتف  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: ابراهيم حسري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الثقافة، قلعة   	  العنوان  

    مكونة، ورزازات

 	05 24 83 70 29 : الهاتف  

 	05 24 83 70 29 : الفاكس  

 	  culture_mgouna@ : الربيد اإللكرتوين 

yahoo.fr    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: امحمد حدجي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع ويل العهد، بومالن  	  العنوان  

    دادس، تنغري

 	 05 24 83 00 45  : الهاتف  

 	05 24 83 00 76 : الفاكس  

 	achikataljala@hot- :  الربيد اإللكرتوين 

mail.fr

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: فتيحة السعيدي	  املحافظ  

الفضاءات :   فضاء الطفل	 

   فضاء الكبار

نقطة القراءة العمومية بومالن 
دادس

نقطة القراءة العمومية ترميكت

نقطة القراءة العمومية تزناخت

مكتبة دار الثقافة قلعة مكونة

نقطة القراءة العمومية ابن خلدون 
- سكورة
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: قصبة تامنوكالت،	  العنوان  

    جامعة أكدز، زاكورة

 	1976 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الثقافة، تجزئة درعة 	  العنوان  

    زاكورة

 	 05 24 84 74 19 : الهاتف  

 	05 24 84 74 19 : الفاكس  

 	 maison-de-culture@: الربيد اإللكرتوين 

hotmail.com     

  achikataljala@hot    

 mail.fr    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: نهى بلفقيه	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: دار الطالبة، الحي   	  العنوان  

    اإلعدادي، مركز تزارين،

    جامعة تزارين، إقليم

    زاكورة

 	 05 24 88 43 98 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة بوي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: جامعة تنسيفت، قيادة  	  العنوان  

    متزموط، دائرة أكدز،   

    إقليم زاكورة

 	azocas@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	2005  : تاريخ اإلحداث 

: أحمد املعناوي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: بلدية تنغري	  العنوان  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع برئ أنزران، تنغري	  العنوان  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع النرص، ورزازات	  العنوان  

 	05 24 88 61 77 : الهاتف  

 	1994 : تاريخ اإلحداث 

: حسن دروع	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

مكتبة المركز االجتماعي والتربوي 
والرياضي-تنغير

مكتبة تامنوكالت

مكتبة دار الثقافة

مكتبة دار الطالبة بتازارين- جمعية 
تيشكا

مكتبة جمعية زاوية أوزدين للثقافة 
والفن والرياضة

مكتبة بلدية تنغير

مكتبة المركب الثقافي والرياضي - 
ورزازات
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: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: جامعة تاكونيت، إقليم  	  العنوان  

    زاكورة

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: متنوكالت، جامعة أكدز،  	  العنوان  

    زاكورة

 	1976 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مقر الجامعة القروية   	  العنوان  

    لسيدي عبد الله

    البوشواري، إقليم   

    شتوكة أيت باها

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي املزار، أيت ملول	  العنوان  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي  موالي عمر، إنزكان 	  العنوان  

    أيت ملول

 	1995 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: املكتبة البلدية، إنزكان	  العنوان  

 	  hassan33b@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	1988 : تاريخ اإلحداث 

: الحسن بن محمد	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي تدارت، أنزا، أكادير	  العنوان  

 	 2007 : تاريخ اإلحداث 

: رشيد عبوريش	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حديقة أولهاو، أكادير	  العنوان  

 	 05 28 82 33 10 : الهاتف  

 	 2007 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد أكناو	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي أسكا، تيكوين،   	  العنوان  

    أكادير

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: ابراهيم كضيض	  املحافظ  

مكتبة تاكونيت

مكتبة تامنوكالت أكدز - زاكورة

مكتبة جماعة سيدي عبد اهلل 
البوشواري

مكتبة المزار - أيت ملول

المكتبة البلدية أليت ملول

المكتبة البلدية إلنزكان

المكتبة الجماعية - تدارت

مكتبة حديقة أولهاو لألطفال- 
أكادير

مكتبة المركب الثقافي - تيكوين
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: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي الحسنية، أنزا،   	  العنوان  

    أكادير

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: لحسن جعضيض	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي املسرية، أكادير	  العنوان  

 	  05 28 23 11 31 : العنوان  

 	1993 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد الثاور	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي الخيام، أكادير	  العنوان  

 	  05 28 22 33 11 : العنوان  

: ميلود بناين	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع 11 يناير، حي   	  العنوان  

    الداخلة، أكادير

 	  05 28 22 39 44 : العنوان  

 	05 24 83 00 76 : الفاكس  

 	 com.hotmail@elhadiri. : الربيد اإللكرتوين 

fatiha    

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: فتيحة الحارضي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي الوداديات، أكادير	  العنوان  

 	  05 28 23 03 74 : الهاتف  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: فاطمة بوابوض	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أكدز،   	  العنوان  

    زاكورة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب تفراوت،   	  العنوان  

    مركز تفراوت، تزنيت

مكتبة دار الشباب أكدز

المكتبة الحسنية بأكادير

مكتبة الحسن البونعماني - أكادير

مكتبة ماء العينين - أكادير

مكتبة المركب الثقافي محمد جمال 
الدرة - أكادير

مكتبة المركب الثقافي محمد خير 
الدين - أكادير

مكتبة دار الشباب تفراوت
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: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الشهداء،   	  العنوان  

    شارع الحسن الثاين،

    رقم 19، سيدي  

    إيفني

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب سكورة،   	  العنوان  

    مركز سكورة، ورزازات

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب محمد   	  العنوان  

    بوردو بوبكري، شتوكة

    أيت باها

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أوالد حدو،  	  العنوان  

    دوار لخرارزة، أكادير

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب إخربان،   	  العنوان  

    دوار إخربان، جامعة

    متسية، إنزكان

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب متسية،   	  العنوان  

    إنزكان آيت ملول

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب، حي   	  العنوان  

    تغزوت، إنزكان

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب والد برحيل،  	  العنوان  

    طريق مراكش،   

    تارودانت

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: املركب االجتامعي   	  العنوان  

    والثقايف، تارودانت

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أوالد تامية،  	  العنوان  

    الحي اإلداري، أوالد

    تامية، تارودانت

: املندوبية السامية   	  الجهة الوصية 

    لقدماء املقاومني

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    تزنيت

 	 05 28 86 23 24 : الهاتف  

 	05 28 86 23 24 : الفاكس  

 	 sekkakabdelkader@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com      

: عبد القادر السكاك	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

مكتبة المقاومة - تزنيت

مكتبة دار الشباب سكورة

مكتبة محمد بوردو بوبكري

مكتبة دار الشباب أوالد حدو

مكتبة دار الشباب الشهداء -سيدي 
إفني

مكتبة دار الشباب مختار السوسي

مكتبة دار الشباب والد برحيل

مكتبة دار الشباب أوالد تايمة

مكتبة المركب االجتماعي والثقافي 
- تارودانت

مكتبة دار الشباب إخربان

مكتبة دار الشباب تمسية
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    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: املندوبية السامية   	  الجهة الوصية 

    لقدماء املقاومني

: تجزئة فونتي العليا 2،   	  العنوان  

    أكادير

 	 05 28 28 13 75 : الهاتف  

 	05 28 28 13 75 : الفاكس  

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

: عبد املجيد أساميك	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: املندوبية السامية   	  الجهة الوصية 

    لقدماء املقاومني

: بيوكرى، إقليم اشتوكة   	  العنوان  

    آيت باها

 	 05 28 81 04 97 : الهاتف  

 	05 28 81 04 97 : الفاكس  

 	2011 : تاريخ اإلحداث 

: محمد أوصالح	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

   فضاء متعدد الوسائط

مكتبة المقاومة - أكادير

مكتبة المقاومة - اشتوكة آيت باها



دليل المكتبات العمومية بجهة تادلة أزيالل
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع متكنونت، رقم 1،  	  العنوان  

    بني مالل

 	 05 23 48 31 18 : الهاتف  

 	 05 23 48 31 18 : الفاكس  

 	 .aziz_rahmi@yahoo : الربيد اإللكرتوين 

fr    

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: عزيز رحمي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: رقم 24، شارع  طارق   	  العنوان  

    بن زياد، الحي الجديد،

    قصبة تادلة، بني مالل

 	douiou09@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: عبد العزيز ضويو	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع 20 غشت قصبة  	  العنوان  

    تادلة، بني مالل

 	05 23 44 93 02 : الهاتف  

 	1994 : تاريخ اإلحداث 

: سكينة العلوي املحمدي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: قصبة تادلة	  العنوان  

 	 05 23 41 83 01  : الهاتف  

 	  famille_159m@hot : الربيد اإللكرتوين 

mail.com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: حسن كندي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: سيدي جابر املركز، بني  	  العنوان  

    مالل

 	 dernaezawair@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: السلواين العريب	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: املقر القديم لجامعة   	  العنوان  

    أوالد إيعيش، بني مالل

 	05 23 51 01 70 : الهاتف  

 	  malloukmassad@ : الربيد اإللكرتوين 
gmail.com    

المكتبة الوسائطية عبد العزيز 
الفشتالي

مكتبة أبي العباس أحمد األجراوي

المكتبة البلدية - قصبة تادلة

مكتبة دار الثقافة - قصبة تادلة

نقطة القراءة العمومية ألوالد 
إيعيش

نقطة القراءة العمومية لسيدي جابر 
- بني مالل
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 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: صالح ملوك	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: اغبالة املركز، بني مالل	  العنوان  

 	05 23 51 01 70  : الهاتف  

 	 said_fahim4@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: السعيد فهيم 	  املحافظ  

:  فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الكنيسة الكاثوليكية،   	  العنوان  

    بني مالل

 	 05 23 48 26 72  : الهاتف  

 	1976 : تاريخ اإلحداث 

: جاك لوفرا	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة أوالد أكناو،   	  العنوان  

    قيادة أوالد امبارك،

    إقليم بني مالل

 	05 23 46 02 88 : الهاتف  

 	05 23 46 02 88 : الفاكس  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة الزنويب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني  وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي الفتح، أوالد عياد،  	  العنوان  

    بني موىس، الفقيه

    بن صالح

 	05 23 43 07 39 : الهاتف  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: الحسني حمتي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: سيدي عيىس املركز،   	  العنوان  

    الفقيه بن صالح

 	05 23 47 13 90 : الهاتف  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: كرواين لالفاطمة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

نقطة القراءة العمومية لغبالة

مكتبة المركز الثقافي بني مالل

مكتبة أوالد أكناو

نقطة القراءة العمومية ألوالد عياد

نقطة القراءة العمومية لسيدي 
عيسى
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، شارع   	  العنوان  

    الجيش املليك، سوق

    السبت، الفقيه بن صالح

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الصغار	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز أوالد عبد الله،   	  العنوان  

    جامعة الخلفية، الفقيه

    بن صالح

 	05 23 48 55 01 : الهاتف  

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: الصالحي لربيني	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية   

    واملجتمع املدين

: أفورار، إقليم أزيالل	  العنوان  

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: عشاق نعيمة	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي القصبة، شارع   	  العنوان  

    محمد الخامس، دمنات

 	  elmardi_omt@ : الربيد اإللكرتوين 

yahoo.fr    

 	1986 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي تيزغت، جامعة   	  العنوان  

    واويزغت، إقليم أزيالل

 	05 23 44 26 20 : الهاتف  

 	05 23 44 26 20 : الفاكس  

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: حاحي مينة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، جامعة   	  العنوان  

    ابزو، أزيالل

 	 05 23 46 61 13  : الهاتف  

 	  communerurale.@ : الربيد اإللكرتوين 

bzouyahoo.fr      

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

: محمد أفكاري	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

المكتبة الزيدانية - الخلفية

مكتبة دمنات

مكتبة واويزغت

مكتبة جمعية البيئة و التنمية - 
أفورار

مكتبة ابزو

مكتبة سوق السبت – الفقيه بن 
صالح
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية   

    واملجتمع املدين

: حي البام، تيموليلت   	  العنوان  

    22700، أزيالل

 	05 23 44 12 46  : الهاتف  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: حسناء بنت حساين	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة الحرية، رقم 10،  	  العنوان  

    بني مالل

 	1975 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الكريم ياسني	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي املسرية، بني مالل	  العنوان  

 	2009  : تاريخ اإلحداث 

: فتاح محمد	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي أوالدعياد، بني مالل 	  العنوان  

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: عبد اللطيف هريديل	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة أوالد يوسف،   	  العنوان  

    إقليم بني مالل 

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: محمد زروال	  املحافظ  

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي الزيتون، أزيالل	  العنوان  

 	2009  : تاريخ اإلحداث 

: خديجة برعو	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة تيفرت نايت   	  العنوان  

    حمزة، إقليم أزيالل

 	05 23 44 26 20 : الهاتف  

 	2010 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء متعدد الوسائط	  الفضاءات 

مكتبة المركب السوسيو ثقافي 
المسيرة

مكتبة المركب الثقافي أوالد عياد

مكتبة أوالد يوسف

مكتبة دار الثقافة - أزيالل

مكتبة تيفرت نايت حمزة

مكتبة جمعية تيموليلت للتنمية

المكتبة البلدية - بني مالل
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: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي القصبة، شارع   	  العنوان  

    محمد الخامس، دمنات،  

    أزيالل

 	1999 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: مركز جامعة آيت   	  العنوان  

    ماجطن، أزيالل

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع العلويني، الفقيه  	  العنوان  

    بن صالح 

 	 05 23 43 12 05 : الهاتف  

 	brms97@yahoo.fr  : الربيد اإللكرتوين 

 	 1984 : تاريخ اإلحداث 

: رقية السعداوي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املغرب   	  العنوان  

    العريب، الحي اإلداري،

    بني مالل

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املسرية،   	  العنوان  

    شارع محمد السادس،

    قصبة تادلة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املسرية،   	  العنوان  

    زاوية الشيخ، بني مالل

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عتاب، دوار  	  العنوان  

    عبدو، دائرة ابزو، أزيالل

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أم الربيع،   	  العنوان  

    الفقيه بن صالح

مكتبة دار الشباب المغرب العربي - 
بني مالل

مكتبة دار الشباب المسيرة - قصبة 
تادلة

مكتبة دار الشباب المسيرة - زاوية 
الشيخ

مكتبة دار الشباب أم الربيع - الفقيه 
بن صالح

مكتبة  عتاب

مكتبة فضاء الطفل - دمنات

مكتبة جماعة آيت ماجطن - أزيالل

المكتبة البلدية - الفقيه بن صالح





دليل المكتبات العمومية بجهة طنجة تطوان

15





119

دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: 71 شارع الحرية، طنجة	  العنوان  

 	05 39 93 60 73 : الهاتف  

 	05 39 93 60 73 : الفاكس  

 	 delegationdelacultu : الربيد اإللكرتوين 

retanger@gmail.com    

 	1958 : تاريخ اإلحداث 

: سعاد املهاجر	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن األول،   	  العنوان  

    خسفات طنجة

 	 05 39 93 60 73 : الهاتف  

 	 05 39 93 60 73 : الفاكس  

 	 delegationdelacultu : الربيد اإللكرتوين 

retanger@gmail.com    

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: نادية الزواق	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع فيصل بن عبد   	  العنوان  

    العزيز، الحي الجديد،

    طنجة

 	 05 39 93 60 73 : الهاتف  

 	05 39 93 60 73 : الفاكس  

 	 delegationdelacultu : الربيد اإللكرتوين 

retanger@gmail.com    

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: نعيمة الصاخري	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع ويل العهد، طنجة	  العنوان  

 	05 39 93 60 73 : الهاتف  

 	05 39 93 60 73 : الفاكس  

 	 delegationdelacultu : الربيد اإللكرتوين 

retanger@gmail.com    

 	1989 : تاريخ اإلحداث 

: ثريا بلفقيه	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: طنجة	  العنوان  

 	05 39 33 54 09 : الهاتف  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: محمد أفقري	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

   ومؤسسة محمد السادس 

    إلعادة تأهيل السجناء

: طنجة	  العنوان  

 	05 39 31 19 18 : الهاتف  

المكتبة العامة - طنجة

مكتبة بن عجيبة بطنجة

مكتبة القاضي العربي التمسماني 
- طنجة

مكتبة عبد الصمد كنون

مكتبة جمعية درادب عين الحياني

مكتبة السجن المحلي - طنجة
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 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    تطوان

 	05 39 96 10 04 : الهاتف  

 	1939 : تاريخ اإلحداث 

: مأمون يعيش	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: ص.ب. 84، دار الثقافة،  	  العنوان  

    تطوان

 	 05 39 96 42 92 : الهاتف  

 	1937 : تاريخ اإلحداث 

: رضا اإلدرييس	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع عالل بن عبد الله،  	  العنوان  

    مرتيل

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: عبد اللطيف الزنان	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع لال نزهة، املضيق	  العنوان  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: محمد أورحو	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الفنيدق	  العنوان  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: يارس البرشي	  املحافظ  

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: دار الثقافة، ساحة دار  	  العنوان  

    املخزن، القصبة ص.ب.  

    1024، العرائش

 	05 39 91 39 51 : الهاتف  

 	05 39 91 39 51 : الفاكس  

 	1983 : تاريخ اإلحداث 

: إدريس الشاكري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: ساحة السويقة، القرص  	  العنوان  

    الكبري

 	05 39 91 88 20 : الهاتف  

 	05 39 91 88 20 : الفاكس  

 	bibksar@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

 	1971 : تاريخ اإلحداث 

: برشى األشهب	  املحافظ  

المكتبة العامة - تطوان

مكتبة دار الثقافة - المضيق

مكتبة موالي الحسن لألبحاث - 
تطوان

مكتبة أبي الحسن الشاذلي - تطوان 

مكتبة األميرة - المضيق

مكتبة وادي المخازن - العرائش

مكتبة المركز الثقافي - القصر 
الكبير
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: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز موالي عبد السالم  	  العنوان  

    بنمشيش، تزروت،   

    القرص الكبري

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: عبد السالم الوهايب	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة قرص بجري،  	  العنوان  

    القرص الكبري، العرائش

 	 05 39 90 29 46 : الهاتف  

 	 mari_ksar@hotmail. : الربيد اإللكرتوين 

com    

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: مريم احميحم	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: تجزئة املغرب الجديد،  	  العنوان  

    العرائش

 	05 39 52 14 88 : الهاتف  

 	  mediathequeken@ : الربيد اإللكرتوين 

faouigmail.com    

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بوراح	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

   فضاء الكبار

فضاء متعدد الوسائط   

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دوار السواكن، قيادة   	  العنوان  

    سوق الطلبة، دائرة

    وادي املخازن،  سوق   

    الطلبة العرائش

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: محمد العالم	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة اخميس   	  العنوان  

    الساحل، العرائش

 	2012 : تاريخ اإلحداث 

: نادية العواد	  املحافظ  

المكتبة القروية موالي عبد السالم 
بن امشيش

نقطة القراءة العمومية لقصر بجير 
- العرائش

المكتبة الوسائطية عبد الصمد 
الكنفاوي - العرائش

نقطة القراءة العمومية السواكن

مكتبة اخميس الساحل - العرائش
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: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة العوامرة،  	  العنوان  

    دائرة القرص الكبري،

    إقليم العرائش

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: وفاء االكوش	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز جامعة تطفت،   	  العنوان  

    القرص الكبري، إقليم

    العرائش

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: نزهة الكطايب	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: دار الثقافة الهوتة،   	  العنوان  

    شفشاون

 	 05 39 88 38 18 : الهاتف  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: نزيهة البشري العلمي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جوار مقر دار الجامعة  	  العنوان  

    باب برد املركز، شفشاون

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الصمد الرياحي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: موقريصات املركز،   	  العنوان  

    شفشاون

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: عبد األحد الطيبي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: باب تازة املركز،   	  العنوان  

    شفشاون

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: وزان	  العنوان  

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: زومي املركز، عاملة وزان	  العنوان  

مكتبة تطفت - القصر الكبير

مكتبة دار الثقافة - شفشاون

مكتبة باب برد - شفشاون

مكتبة موقريصات - شفشاون

مكتبة باب تازة - شفشاون

المكتبة البلدية - وزان

مكتبة زومي - وزان

مكتبة العوامرة - العرائش
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 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: عبد السالم شكري	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع موالي سليامن،   	  العنوان  

    72، بني مكادة، طنجة

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع اململكة العربية   	  العنوان  

    السعودية، طنجة

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني الجامعة   	  الجهة الوصية 

    املحلية واملجتمع املدين

: إقامة غرغيز، ساحة   	  العنوان  

    البحر، مرتيل

 	05 39 68 90 11 : الهاتف  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: عبد اللطيف البازي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    العرائش

 	1969 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الخامس،   	  العنوان  

    قرب حديقة األسود،

    العرائش

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة السويقة، القرص  	  العنوان  

    الكبري

 	1971 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: حي السالم، القرص الكبري	  العنوان  

 	1988 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: بجوار املسجد األعظم،  	  العنوان  

    القرص الكبري

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

مكتبة مركز األندلس - مرتيل

المكتبة البلدية - العرائش 

المكتبة العامة البلدية

مكتبة المركز الثقافي البلدي - 
القصر الكبير

مكتبة السالم - القصر الكبير

مكتبة العلوم اإلسالمية

المكتبة الجماعية لمقاطعة 
الشرف-السواني-طنجة

مكتبة بني مكادة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: ساحة برئ أنزران،   	  العنوان  

    شفشاون

 	1991 : تاريخ اإلحداث 

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: شارع برئ أنزران، وزان	  العنوان  

 	1986 : تاريخ اإلحداث 

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب البحراويني،  	  العنوان  

    جامعة البحراويني،   

    طنجة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أصيلة، حي  	  العنوان  

    املهدي ابن تومرت،   

    ص.ب. 19، أصيلة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب بني مكادة،  	  العنوان  

    رقم 23، تجزئة الوحايل

    الزموري، طنجة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب سيدي ميني،  	  العنوان  

    جامعة سيدي اليمني،  

    أصيلة

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عبد القادر  	  العنوان  

    الطريس، شارع القايد   

    أحمد، رقم 21، تطوان

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب الراشدي،   	  العنوان  

    زنقة السعديني، العرائش

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: فاطمة الحامميص	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: التعاون الوطني	  الجهة الوصية 

: دار الطالب قرب إدارة  	  العنوان  

    األمالك املخزنية،   

    العرائش

 	05 39 52 11 68 : الهاتف  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

:  فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب حريزي،   	  العنوان  

    سيدي يعقوب، القرص

    الكبري

مكتبة دار الشباب عبد القادر الطريس 
- تطوان

مكتبة دار الشباب الراشدي - العرائش

مكتبة دار الشباب أصيلة

مكتبة دار الشباب بني مكادة

مكتبة دار الشباب سيدي اليمني

مكتبة دار الطالب العرائش

مكتبة دار الشباب حريزي - القصر 
الكبير

مكتبة عبد اهلل الرجراجي

المكتبة البلدية مناهل العرفان - 
شفشاون

مكتبة دار الشباب البحراويين - 
طنجة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة بني دركول،   	  العنوان  

    شفشاون

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: السفارة الفرنسية	  الجهة الوصية 

: زنقة شكيب أرسالن،   	  العنوان  

    تطوان

 	05 39 96 12 12 : الهاتف  

 	1971 : تاريخ اإلحداث 

: حسن الجعامطي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

      فضاء الفتيان

    فضاء متعدد الوسائط

: السفارة اإلسبانية	  الجهة الوصية 

: شارع محمد الطريس،  	  العنوان  

    تطوان

 	1950 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء متعدد الوسائط

مكتبة معهد سرفانتيس - تطوان

المكتبة القروية لجماعة بني دركول 
- شفشاون

مكتبة المعهد الثقافي الفرنسي - 
تطوان





دليل المكتبات العمومية بجهة تازة –
تاونات-الحسيمة

16
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع طنجة، بني جرادي 	  العنوان  

    تازة

 	 05 35 67 14 89 : الهاتف  

 	  mediathequeallal@ : الربيد اإللكرتوين 

gmail.com    

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: امحمد أكريد	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الثقافة	  الجهة الوصية 

: درب كناوة، رقم 4،   	  العنوان  

   املديرية الجهوية للثقافة  

    تازة العليا

 	 05 35 27 11 63  : الهاتف  

 	05 35 27 11 63 : الفاكس  

 	1992 : تاريخ اإلحداث 

: عمر كنديرو	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: باب طيطي، تازة العليا،  	  العنوان  

    تازة

 	esir74@yahoo.fr : الربيد اإللكرتوين 

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: لفضيل سعودي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حديقة أطفال تازة،   	  العنوان  

    سيدي عيىس، تازة

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الكريم قادة	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية  

: الجامعة الحرضية لواد  	  العنوان  

    أمليل، تازة

 	 05 35 27 50 09 : العنوان  

 	 05 35 27 50 09 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: محمد األطرش	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز حد أوالد ازباير،   	  العنوان  

    ص.ب. 35007، دائرة

    واد امليل، تازة

 	05 35 20 42 41 : الهاتف  

 	05 35 20 42 41 : الفاكس  

 	tazahib@gmail.com : الربيد اإللكرتوين 

المكتبة الوسائطية عالل بنعبد اهلل

المكتبة العامة - تازة

نقطة القراءة العمومية لتازة العليا

نقطة القراءة العمومية القدس

مكتبة واد أمليل

نقطة القراءة العمومية أوالد ازباير
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله امشاشتي   	  املحافظ  

    ابختي

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الحسن الثاين،   	  العنوان  

    دائرة تاهلة، تازة

 	05 35 20 06 01 : الهاتف  

 	05 35 20 06 07 : الفاكس  

 	2003 : تاريخ اإلحداث 

: مريم املذكوري	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع األطلس، بلدية   	  العنوان  

    تاهلة، تازة

 	 bibliothéque_tahla@ : الربيد اإللكرتوين 

menara.ma      

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: حسن  اربيعي	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أكنول املركز، تازة	  العنوان  

 	 05 35 27 70 13 : الهاتف  

 	05 35 27 70 34 : الفاكس  

 	1997 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد بوعيادي	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني  وزارة الثقافة   	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: أكنول، تازة	  العنوان  

 	 05 35 27 70 13 : الهاتف  

 	05 35 27 70 34 : الفاكس  

 	2002 : تاريخ اإلحداث 

: أحمد بوعيادي	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: أكنول املركز، تازة	  العنوان  

 	 05 35 27 70 70 : الهاتف  

 	 05 35 27 70 70 : الفاكس  

 	 boumadiene9@gmail. : الربيد اإللكرتوين 

com      

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: زعراوي بومدين	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: جامعة صاكة، جرسيف	  العنوان  

 	2005 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة مطماطة

نقطة القراءة العمومية لتاهلة

مكتبة أكنول

مكتبة جمعية األفق الحديث 
للتنمية والتواصل

نقطة القراءة العمومية جزناية 
الجنوبية

مكتبة صاكة - جرسيف
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: نورالدين زاعوم	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية  

: زنقة حامن الفطوايك،   	  العنوان  

    حي مريادور، الحسيمة

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: صالح الدين اولقايض	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    واملجتمع املدين

: إمزورن، الحسيمة	  العنوان  

 	05 39 80 76 19  : الهاتف  

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بوييسة	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع الجيش املليك،   	  العنوان  

    ترجيست، الحسيمة

 	 05 39 80 80 50 : الهاتف  

 	05 39 80 89 23 : الفاكس  

 	2007 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بوعويد	  املحافظ  

: فضاء الكبار	  الفضاءات 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية   	  العنوان  

    ملكصولني، الحسيمة

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: خالد بورداد	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية   	  العنوان  

    الروايض، الحسيمة

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية لسيدي 	  العنوان  

    عبد القادر، الحسيمة

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: صالح الدين اولقايض	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: شارع وادي الذهب،   	  العنوان  

    تاونات املركز

 	1984 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

مكتبة جمعية قرى المسعفين 
لألطفال

مكتبة ترجيست

مكتبة لمكصولين

مكتبة الرواضي

مكتبة سيدي عبد القادر - الحسيمة

مكتبة تاونات

مكتبة دار الثقافة - الحسيمة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الحي اإلداري، تيسة   	  العنوان  

    املركز، تاونات

 	2009 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الرحيم الجنايت	  املحافظ  

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: عني لكدح، دائرة تيسة،  	  العنوان  

    تاونات

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: امجيد الجياليل	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: حي الزيتون، غفساي   	  العنوان  

    املركز، تاونات

 	 05  35  69 91 12  : الهاتف  

 	1998 : تاريخ اإلحداث 

: تاج الدين عبد الرحامن	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: الجامعة القروية أورتزاغ،  	  العنوان  

    دائرة غفساي، تاونات

 	2001 : تاريخ اإلحداث 

: رشيدة ملريوق	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: رشاكة بني وزارة الثقافة  	  الجهة الوصية 

    والجامعة املحلية

: مركز قرية بامحمد،   	  العنوان  

    تاونات

 	05 35 62 88 36 : الهاتف  

 	05 35 62 88 36 : الفاكس  

 	2008 : تاريخ اإلحداث 

: حسنية الهاين	  املحافظ  

: فضاء الطفل	  الفضاءات 

    فضاء الفتيان

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: جامعات محلية	  الجهة الوصية 

: سيدي عيل الدرار، ساحة  	  العنوان  

    املشور، تازة العليا

 	05 35 27 12 27 : الهاتف  

 	1985 : تاريخ اإلحداث 

مكتبة عين لكدح

مكتبة غفساي

مكتبة أورتزاغ

مكتبة قرية با محمد

المكتبة البلدية المشور - تازة

مكتبة تيسة
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: جامعات محلية	  الجهة الوصية 

: شارع األطلس، تاهلة	  العنوان  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: حسن الربيعي	  املحافظ  

: جامعات محلية	  الجهة الوصية 

: الجامعة الحرضية ملدينة  	  العنوان  

    جرسيف

 	05 35 69 60 78 : الهاتف  

 	1980 : تاريخ اإلحداث 

: عبد الله الهواري	  املحافظ  

: الجامعة املحلية	  الجهة الوصية 

: طريق متسامين، إمزورن،  	  العنوان  

    الحسيمة

 	05 39 80 76 19 : الهاتف  

 	2000 : تاريخ اإلحداث 

: محمد بويسة	  املحافظ  

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: جامعات محلية	  الجهة الوصية 

: حي حدو، الحسيمة	  العنوان  

 	05 35 69 60 78 : الهاتف  

 	2006 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: جامعات محلية	  الجهة الوصية 

: شارع القايض عياض،   	  العنوان  

    بني بوعياش، الحسيمة

 	2004 : تاريخ اإلحداث 

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب أنوال، تازة  	  العنوان  

    الجديدة

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب 3 مارس،   	  العنوان  

    الحي اإلداري، واد

    أمليل، تازة

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

    فضاء متعدد الوسائط

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب املسرية   	  العنوان  

    الخرضاء، تاهلة، تازة

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

مكتبة إمزورن

مكتبة المركب الثقافي والرياضي

مكتبة المركب الثقافي والتربوي بني 
بوعياش

مكتبة دار الشباب أنوال - تازة

مكتبة 3 مارس - واد أمليل

مكتبة دار الشباب المسيرة الخضراء

المكتبة البلدية - تاهلة

المكتبة البلدية - جرسيف
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دليل المكتبات العمومية بالمغرب

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب محمد بن  	  العنوان  

    عبد الكريم الخطايب،

    شارع محمد لحسن

    الوزاين، الحسيمة

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب عالل بن   	  العنوان  

    عبد الله، جرسيف

: فضاء الفتيان	  الفضاءات 

    فضاء الكبار

: وزارة الشبيبة والرياضة	  الجهة الوصية 

: دار الشباب القرية،   	  العنوان  
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