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وزارة الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة
لواليـة ورقلـة
مصلحة نشاطات الشباب
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ورقلــــــة
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الجمعيات
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تسميـــــــــة الجمعيــــــــــــــة
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رقم الھاتف

 الجمعية الثقافية لدار الشباب محمد الصديق بن يحيالجمعية الثقافية لدار الشباب مصطفى بن بولعيد
الجمعية الوالئية إلعالم وتنشيط الشباب ورقلة
جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب ھواري بومدين
الجمعية الثقافية الترفيھية سيدي بوغفالة
الجمعية الثقافية للمركز الثقافي بامنديل ورقلة
الجمعية الثقافية لدار الشباب  24فبراير ورقلة
جمعية نشاطات الشباب للمركب الجواري الحي الجامعي
جمعية النادي األخضر لشباب والبيئة
جمعية النشاطات الثقافية للمركز الثقافي  19مارس
جمعية نشاطات الشباب للمركز العلمي الترفيھي حي النصر
الجمعية الثقافية لنشاطات دار الشباب  19ماي ورقلة
الجمعية الثقافية للمركب الجواري سيدي عمران
جمعية بيت الشباب وردة الرمال ورقلة
الجمعية الثقافية للمركز الثقافي سعيد عتبة
الرابطة الوالئية لنشاطات الھواء الطلق والترفيه وتبادل الشباب
الرابطة الوالئية للنشاطات الثقافية للشباب ورقلة
جمعية شبيبة النجم البارودي ورقلة
جمعية الفروسية لتربية الخيول القصر العتيق ورقلة
الجمعية الجزائرية إقراء لمحو األمية ورقلة
جمعية زائد للموروث السياحي األصيل ورقلة
الجمعية الثقافية لتعليم الفروسية الشعبية
الجمعية الثقافية الھاشمية بني سيسين ورقلة

خلفاوي علي
بوقرين بوقرين
مراد سليم
بن يزة محمد
أحمد يحي
تمار شريف
بن دايخة موسى
بن عبد القادر ندير
بوحالة خديجة
شويحة جميلة
بن داللي عماد
بلغيث مداني
قمو حكيم
بن داللي عماد
بن ربيعة رابح
بن ابراھيم عيسى
داھش حسين
قوجيل عمار
محجر م الصالح
خنوفة بلقاسم
صيد عبد الكريم
فالح رشيد
أكشيش رافع

شباني ثقافي
شباني ثقافي
اإلعالم واإلتصال
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ،ث رياضي
البيئة والمحيط
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ،ث رياضي
ترفيھــــي
شباني ثقافي
الترفيه والتبادالت
شباني ثقافي
فلكلوري
فروسيـــــة
محو األمية
ثقافــــي
فروسية
فلكلوري

0664.83.18.54
0669.81.28.25
0662.74.89.33
0779.01.97.11
0696.82.96.64
0660.33.67.02
0551.05.01.30
0660.73.13.39
0773.66.98.79
06.98.39.86.70
0772.54.83.50
07.71.44.26.51
0662.05.68.25
0664.38.04.19
0662.53.95.51
0666.63.49.79
0772.49.19.08
0778.45.76.97
0778.16.10.88
0660.45.39.15
0772.00.08.88
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40
41
42
43
44
45
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جمعية الوحدة للشباب والطفولة ورقلة
جمعية أوالد بن نانو الفلكلورية بني واقين ورقلة
جمعية رعاية وترقية الطفل المعوق حركيا لوالية ورقلة
جمعية أجيال زين قدح الثقافية بلدية ورقلة
جمعية النخيل للبارود الشعبي بني واقين ورقلة
جمعية ركح الواحات الثقافية بوعامر
جمعية السالمة للوقاية من حوادت المرور ورقلة
جمعية إغاثة المعوقين حركيا لوالية ورقلة
جمعية األصالة للفروسية وتربية الخيول المخادمة ورقلة
جمعيـة الفروسيـة الشعبيــة ورقلــــــــة
جمعية صناع الحياة وصناعة النجاح ورقلة
الجمعية الثقافية سعيد عتبة ورقلة
الجمعية الفلكلورية مشعل أصحاب البارود ورقلة
جمعية الرقص الشعبي والبارود بني ثور ورقلة
جمعية الفتح القصر العتيق ورقلة
جمعية نشاطات البيئة بالقارة الشمالية ورقلة
جمعية فرقة البارود بالمخادمة ورقلة
جمعية الربيع الثقافية للفنون الغنائية والدرامية والتشكيلية
الجمعية المطربية للفنون المسرحية
جمعية البارود لشباب ورقلة
جمعية البارود لشباب بني سيسين ورقلة
جمعية النشاطات الثقافية القصر العتيق ورقلة
جمعية الغائطة أوالد عمر بني ابراھيم ورقلة
جمعية النور لرعاية الطفولة والشباب ورقلة
جمعية قرقابو بني سيسين ورقلة
جمعية األفراح الغائطة بني سيسين ورقلة
جمعية األفاق للرقص الشعبي ورقلة

بومعقل إدريس
جيلي حسين
بازين فتيحة
بوغابة م /سليمان
بوليفة محمد
ھبال سفيان
بوزيان بوحفص
الداوي بوعالم
مفاتيح الشيخ
بجبار عبد الحفيظ
عيشوش فضيلة
بن التاج عبد القادر
لعماير لحسن
بوغرارة بوجمعة
بوزيان أحمد
غزول رمضان
عوامر الشيخ
غرائسة مقداد
بوكري بلخير
قاقي محمد شعبان
بھلول عثمان
أبيكر ابراھيم
قوجيل محرز
بريكي بوغفالة
فراجي محمد
طبشي الساسي
لباز لحسن

الطفولة والشباب
فلكلوري
إجتماعي
فني ثقافي
فلكلور وبارود
الفنون الدرامية
السالمة المرورية
إجتماعي
فروسية
فروسية
ثقافـــــي
ثقافـــــي
فلكلور وبارود
فلكلور وبارود
ثقافـــــي
البيئة والمحيط
فلكلور وبارود
فني ثقافي
الفنون الدرامية
فلكلور وبارود
فلكلور وبارود
ثقافـــــي
فلكلــــوري
الطفولة والشباب
فلكلورية
فلكلورية
فلكلوري

51
52
53
54

جمعية قرقابو بني ثور ورقلة
جمعية فرقة الغائطة لألنوار بني ابراھيم ورقلة
المحافظة الوالئية للكشافة اإلسالمية الجزائرية ورقلة
جمعية رعاية الشباب ورقلة

ميلودي العايش
رملي السعيد
نتــــــاري محمود
بودراس عبد العالي

فلكلوري
فلكلوري
كشافة
رعاية الشباب

06.68.78.38.50
0555.02.43.29
0771.21.14.86
0795.29.74.89
0665.30.99.95
0774.12.42.38
0662.88.28.59
0668.50.20.42
0698.92.85.53
0662.48.28.28
0661.94.99.94
0663.57.69.90
0779.05.62.37
0780.74.70.54
0696.19.05.25
0661.48.84.87
0699.40.35.32
07.74.59.06.91
0774.41.39.64
0697.21.68.85
0666.10.02.31
0664.16.25.41
0659.33.00.33
0669.00.07.96
06.68.41.11.3
8
0773.48.49.82
0790.01.05.09
06.60.43.37.55
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57
58
59
60
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62

الرابطة الوالئية للخيـــــــول
جمعية إبتسامة لمسرح الطفل
جمعية اللة منصورة إلحياء التراث بالقصر العتيق ورقلة
جمعيــــة إدليلن أنخير بني إبراھيم ورقلـــــــــــــــة
جمعية إفاسن نقصر للصناعة التقليدية والحرف بورقلة
الجمعية الشبانية لرعاية الطفولة وترقية النشاطات الشبانية
جمعية أبو الربيع للبارود والتراث الشعبي
جمعية األفق الجديد للثقافة والترقية العلمية بني ثور

63

الجمعية الثقافية والفنية لنشاطات مسرح الھواء الطلق لوالية
ورقلة
جمعية نجوم سدراتة للسياحة وحماية اآلثار القصر ورقلة
جمعية الفرجة المسرحية ورقلة
جمعية التراث للبارود سعيد عتبة
جمعية اليمامة ورقلة
جمعية فرسان سيدي الشيخ للخيل والبارود المخادمة
جمعية حماية الطفولة المسعفة بورقلة
جمعيـــة اإلنتفاضة الشعبية لـ  27فبراير  1962التاريخية .
جمعيـــة السعفــــة للثقافــــة بور الھيشـــــــــــــــــــــة
جمعية الفروسية والخيالة للشيخ سيدي مبارك الصايم
جمعية القصر للثقافة واإلصالح
الجمعية الوالئية لتوجيه وتنمية وتطوير القدرات الشبانية بورقلة
جمعية فرسان المخادمة للخيل والبارود ورقلة
جمعية التكافل اإلجتماعي لخي ابي حادور القصر ورقلة
جمعية اإلنفتاح للعلوم والثقافة ورقلـــــــــــــــــــــــــة
جمعية العمل واألمل ورقلة
جمعية فرحة يتيم ورقلة

64
65
66
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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جمعية األمل للنشاطات الثقافية لمركز التكوين المھني خليل ع القادر

جمعية نور الحق ورقلة
جمعية نھى للمرأة ورقلة
جمعية سيدي الھواري لألصالة والعصرنة ورقلة
جمعية قرقابو الواحات ورقلة

بھداج محمد
صغور عبد السالم
فدان محمــــــــــد
خيــرة قـــــواص
أم الخير خليــــــل
لزھـــــر برجوح
عمي موسى داود
كري محمد ع
الفتاح
عبد العزيز دنداني
يوســــف إفـــالح
جمــــال نور الدين
محمد السايـــــــح
أمـــــــال مھــــاوة
بشير مفاتيــــــــــح
مسعــــودة قــــزان
ابراھيم بوخطـــــة
الطيــــــــــب جمل
بوقــالل األخصر
حسان بوغابة
ناصر غيالنـــي
مفاتيح اسماعيل
صالح باباحمــــو
محمــــد ورقلـــــي
حاجــــــي مالك
غربي يمينـــــة
جدي أحمد
بوقنارة حليمة
بوراس كلثوم
قوجيل عبد السالم
عيسات ميلود

فروسيــــــــة
فنون درامية
ثقافــــــــــــــي
ثقافي إجتماعــــــي
تقافي تقليـــــــــدي
شبانــــي ثقافـــــي
فلكلــــــــــــــــوري

0662.19.91.24
0777.09.72.53
0661.38.08.64
0662.40.70.90
0551.14.18.03
06.64.18.66.92

ثقافــــــــــــــــي

0660.45.30.30

فنـــــي ثقافــــــــــي

0661.14.44.39

سياحي تقافـــــــــي
فنـــــي ثقافــــــــــي
فلكلـــــــــــــــــوري
ثقافــــــــــــــــي
فلكلـــــــــــــــــوري
إجتماعــــــــــــــي
تاريخــــــــــــــــي
ثقافــــــــــــــــي
فروسيـــــــــــة
ثقافــــــــــــــــي
ثقافــــــــــــــــي
فلكلوري
ثقافي إجتماعــــي
ثقافــــــــــــــــي
إجتماعي تقافـــي
أجتماعي تقافي
ثقافي
ثقافي اجتماعي
اجتماعي ثقافي
ثقافي
ثقافي

06.62.00.18.09
0696.16.47.79
0660.41.43.66
0667.40.30.16
0664.63.12.64
0662.88.28.53
0698.65.02.63
0772.14.99.15
06.60.65.88.86
0662.06.80.02
0667.21.59.12
0661.17.67.85
0660.65.81.75
0662.13.76.41
0699.46.36.36

0771.06.69.01

85
86
87

الجمعية الوالئية للوسائل السمعية البصرية ورقلة
الجمعية الثقافية المستقبل للعلوم والثقافة
جمعية الزئبق للبيئة

دغة بلخير
بن ھنية عباس
مخرمش الياس

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

جمعية قافلة الصحراء للفنون والثقافة
جمعية اصدقاء القصر العتيق لحماية البيئة ورقلة
الجمعية الوالئية للوقاية من حوادث المرور بورقلة
الجمعية الفلكلورية للبارود والخيل
جمعية إبتسامة الطفل للثقافة والترفيه ورقلة
جمعية الستر والسعادة
جمعية اإلزدھار للترقية اإلجتماعية
جمعية األيادي الخضراء
جمعية الوفاق للثقافة
جمعية النصر للفنون العرض ورقلة
جمعية المعصومة لألعالم
جمعية النورس لألنشطة الثقافية
جمعية التكافل األخضر المخادمة ورقلة
فوج الشھيد خليل عبد القادر ببلدية ورقلة
جمعية النور الثقافية المخادمة ورقلة
جمعية عين الصفاء للصحة
جمعية أرانا للطفولة والشباب لوالية ورقلة
جمعية وصال للتنمية الفكرية والمعرفية ورقلة
جمعية توراستنا للسياحة والتراث القصر ورقلة
جمعية شباب حي بوزيد لألصالح بورقلة
جمعية جيل الواحات الجديد للثقافة واالصالح

محمد الصالح علي
بوزيان عبد القادر
زوبير عبد الحاكم
ابراھيم ميموني
كبدي خير الدين
معريف محمد
بھلول محرز
شرع جلول
إفالح عبد J
عرباوي المھدي
بابزيز مصطفى
ميھوبي فيصل
الھاشمي سويقات
بوزيان عبد القادر
اسماعيل بوزيدي
خنور جمال الدين
قيراوني عبد القادر
بشكي عبد الغني
بولفعة حسين
بوغابة

تسمية الجمعيات

رئيسھــــــــــــا

مجال نشاطھا

الجمعية الثقافية العلمية الترفيھية للمركز الثقافي
جمعية كريمة الترفيھية للمخيم الشباب الرويسات
جمعية قرقابو الرويسات
جمعية األفراح للبارود الشعبي الرويسات
جمعية البارود الشعبي بالرويسات

كنتاوي إبراھيم
بربيعة عبد الحليم
قناوة بوحفص
الزاوي عبد J
قدوري بشيــــــــر

شباني ثقافي
السياحة التربوية
فلكلوري
فلكلوري
فلكلوري

الرقم
01
02
03
04
05

البلديــــة

الرويســــات

عدد
الجمعيات

11

ثقافي
ثقافي
بيئي
ثقافي
بيئي
اجتماعي
ثقافي
ثقافي ترفيھي
إجتماعي
إجتماعي
بيئة ومحيط
ثقافي
ثقافي درامي
اعالمي0
ثقافــــــــــي
بيئــــــــــي

0662.33.36.74
0665.91.33.78
06.60.33.19.60
06.62.21.00.67
0554.63.86.28
0665.76.27.95
0660.39.52.52
0660.93.91.22

.07.77.71.71.73
07.90.86.80.53
06.62.09.93.08

ثقافــــــــــي
صحــــــــــي
شبانــــي ثقافـــــي
ثقافـــــي
سياحي
شبانــــي ثقافـــــي

0663.95.28.52
0662.98.97.93
0771.41.97.31
0776.99.07.98
0666.59.34.40

جمعية أسدوان ھكتان للصناعة التقليدية الترقية الرويسات
جمعية الفنطازية سي حمة باھي القادرية الرويسيات
جمعية األصالة والثرات للمدائح واألناشيد بالرويسات
جمعية اإلخالص سكرة الرويسات
جمعية شمس البادية للسياحة والترفيه

06
07
08
09
10

سيدي بيالل
عيساوي توفيق
طرمــــــون علي
مرينـــــــي عباس
حاج عصمان
فطيمة
عبد المالك غدامسي

تقليدية
فروسية
مدائح وأناشيد
ثقافــــــــــــي
ثقافي سياحي

0660.43.46.20
0669.11.31.23
0776.67.45.94
0663.96.99.42
0668.65.41.48

سياحي تقافي

0777.70.20.58

ثقافــــــــــــي

0698.83.18.17

11

جمعية الفردوس للسياحة بورقلة

12

جمعية المشعل للعلوم والثقافة

زقاي توفيق

تسمية الجمعيات

رئيسھـــــــــــــا

مجال نشاطھا

الجمعية الثقافية للمركز الثقافي أنقوسة
الجمعية الثقافية للمركب الرياضي الجواري أنقوسة

شيحاني علي
زيغم محمد عبد J

الجمعية الثقافية قصر أنقوسة ورقلة
جمعية صدى المتربص للثقافة والعلوم أنقوسة
جمعية الزھراء لرعاية الطفولة
جمعية أمل ومستقبل أنقوسة الشرقية
الجمعية السياحية وردة الرمال الذھبية
جمعية الھواة للفروسية والخيل أنقوسة

حليمي الحاج العيد
بوبالل علي
عبد القادر مخلوفي
محمد بونعناعة
حنيشات محمد
ميدون عثمان

شباني ثقافي
شباني ثقافي
رياضي
ثقافــــــــــــــــي
ثقافي
إجتماعــــــــــــي
ثقافي
سياحي
فروسية

06.62.74.21.11
0667.21.85.28
0662.74.31.76
0771.89.14.39
0665.50.74.86
06.61.31.82.37

الجمعية الثقافية سيدي خويلد

مرابطي م الصحبي

شباني ثقافي

0662.74.89.33

جمعية األمل للسياحية

دقيش محمد

سياحي

06.65.27.50.84
07.81.31.04.82

شباني ثقافي

0663.29.56.67

ثقافــــي
فلكلور
ثقافي علمي

06.64.61.16.02
06.64.29.98.37
0662.50.40.86

الرقم

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

01
02
أنقـــوســـة

08

03
04
05
06
07
08
01

سيدي خويلد

02

02

الجمعية الثقافية لنشاطات دار الشباب عين البيضاء

01
02
03
04

عيــن
البيضـاء

11

جمعية الشيخ الخازن ورقلة
جمعية الزرنة بعجاجة بلدية عين البيضاء ورقلة
جمعية السالم الثقافية العلمية بالشط

زيدي محمد
اسماعيل
خازن م الصادق
معمري حسين
مداني م /عاشور

0662.34.96.35
0666.34.17.49

جمعية القبس للفكر والثقافة بالشــط
جمعية القلم الثقافية عين القديمة ورقلة
جمعية الرحاب للفنون والثقافة الشط عين البيضاء
جمعية سيدي بلخير الشطي للفروسية والبارود
جمعية ريم الواحات للبارود الشعبي والمھاري
الجمعية الثقافية لشباب الشط عين البيضاء
جمعية الفارس األصيل للخيل والبارود الشط عين البيضاء

أوماية لخضر
معمري حمزة
محمد عمومــــــن
الشايـــع جعفــــور
بن مير محمد
سباق عبد الرزاق
قطوش خميس

ثقافـــــــــــــــــــــي
ثقافـــــــــــــــــــــي
ثقافـــــــــــــــــــــي
فروسية وفلكلوري
فلكلوري
فلكلوري
فلكلوري

تسمية الجمعيات

رئيسھـــــــــــــــــا

مجال نشاطھا

جمعية نشاطات بيت الشباب حاسي مسعود
جمعية نشاطات دار الشباب حاسي مسعود
جمعية نشاطات دار الشباب بوعمامة حاسي مسعود
جمعية الھواء الطلق والترفيه والتبادالت والرحالت الشبانية

بوزيان صالح
بشير سلطان
تخـــة علـــــي
مختاري م الصالح

ثقافي شباني
شباني ثقافي
شباني ثقافي
ثقافي ترفيھي

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

الجمعية الثقافية للمركز العلمي الترفيھي الحجيرة
الجمعية الثقافية لدار الشباب األمير عبد القادر الحجيرة
جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب لقراف الحجيرة
الجمعية الثقافية لنشاطات الثقافة والترفيه العالية الحجيرة
جمعية األمل الثقافية بالعالية دائرة الحجيرة
جمعية رعاية الشباب بلدية الحجيرة
جمعية الثقافية لمركز التكوين المھني والتمھين بالطيب ابراھيم
الحجيرة
جمعية الرواد للشباب الحجيرة
جمعية نور الحياة الحجيرة
جمعية الضياء للمعوقين حركيا لوالية ورقلة
جمعية رؤى المستقبل لترقية الشباب الوالئية

بوقطيط ميلود
شبوب علي
ربوح معمر
عبد اللطيف بالطيب
طيباوي م /الصالح
الضب عبد الحميد

شباني ثقافي
ثقافي شباني
ثقافي شباني
ثقافي شباني
ثقافي شباني
رعاية الشباب

شعيب مسعود

ثقافـــــــــــــــي

زناتي علي
العشي حمزة

ثقافي شباني
ثقافـــــــــي

بوقطيط سليم

شباني

01
02

العاليـــــة

02

الجمعية الثقافية لدار الشباب العالية الحجيرة
جمعية قافلة النور الثقافية بالطيبين

وذان محمد لزھـر
سھاد نعامــــــــي

ثقافي شباني
ثقافـــــــــــــــــــــي

0666.46.20.93

01

تماســــــن

08

الجمعية الثقافية الشيخ الصادق لدار الشباب تماسين

قاسمي م /الطاھر

ثقافي شباني

0662.51.16.19

05
06
07
08
09
10
11
عدد
الجمعيات

الرقم

البلديـــــة

01
02
03
04

حاسي
مسعود

04

الرقم

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

01
02
03
04
05
06

الحجيـــــرة

10

07
08
09
10

0663.15.39.51
0662.50.63.85
0661.44.58.99
0794.88.39.42
0661.59.45.96
06.63.87.82.66
/

0666.76.90.41
0698.62.66.44

0667.01.75.96
0662.08.93.28

0666.26.40.90
0664.57.09.93

02
03
04
05
06

جمعية أنشطة الشباب المركب الرياضي الجواري تماسين
جمعية البيئة لمنطقة وادي ريغ تماسين
جمعية أبطال الفروسية لبلدية تماسين
جمعية البحيرة للثقافة والترات تماسين
الجمعية العرفانية للثقافة والعلوم بتماسين
جمعية التواصل إلطارات مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه
بدائرة تماسين

08

جمعية البيئة والطبيعة تماسين

مبروك المشري

09

جمعية اقراء للثقافة والتنمية العلمية بلدة عمر

محمد االمين
مناصرية

07

لبسيس عماد
بكوش جعفر
جابو عبد العزيز
الواعــر األخضــر
بوجمعة م الطاھر

ثقافي شباني
البيئة والمحيط
فروسيـــــــــــة
ثقافــــــــــــــــي
ثقافــــــــــــــــي

بنعمية عبد المالك

ثقافي ترفيھي
بيئي
ثقافي

0663.43.26.23
0791.92.05.07
0697.05.63.61
0799.95.38.34

0779.09.81.20

جمعية الواحات للسياحة
01
02
03
04
05
06
07
08
09

بلــدة عمـــر

09

01
02
03
04
05
06
07
08

المقاريـــــن

07

جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب بن باديس بلدة عمر
جمعية نشاطات الشباب للمركز الثقافي قوق تماسين
جمعية الفروسية للبارود والفلكلور بلدة عمر
جمعية رجال الحشان القوق بلدة عمر
جمعية األفاق المستقبلية ببلدة عمر
جمعية الواحة للفنون بلدة عمر
جمعية الفجر للسياحة والثرات ببلدية بلدة عمر
جمعية النبراس الثقافية قوق تماسين
جمعية مواھب الصحراء الثقافية بلدة عمر

بوحنيك عثمان
سعيدي معراج
غطاس عبد المالك
فرحاتي النوي
غطاس فاطمة
عبد اللطيف غشوة
مفتاح بوخلـــــط
عرعار ونيس
صدادقي مسعود

شباني ثقافي
ثقافي شباني
فروسية
فلكلوري
ثقافـــــــــــــــــــــي
فني ثقافـــــــــــــي
سياحي تقافــــــــي
ثقافــــــــــــــــي
ثقافي

جمعية النشاطات الثقافية للمركز الثقافي غمرة
جمعية نشاطات الشباب بدار الشباب المقارين

طرية محمد لمين
بابنة السعيــد

جمعية نشاطات الشباب المركب الرياضي الجواري المقارين

غوقالي عبد الجبار

الجمعية الثقافية للمركز الثقافي مقر
جمعية الجيل الصاعد لنشاطات الشباب غمرة
جمعية جسور للترفيه وترقية تبادل الشباب بالمقارين
جمعية إحياء الثرات الثقافية بالقصور بلدية المقارين
جمعية التواصل لترقية األنشطة الشبانية بالمقارين

بن داللي ياسين
احمد ابيش
كانون جمال
جاوي عبد الناصر

شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
رياضي
شباني ثقافي
ثقافي شباني
ترفيھي ثقافي
ثقافي
شباني ثقافي

0664.60.38.87
0664.30.63.01
0795.39.16.02
0797.19.82.43
0774.18.30.20
0775.85.76.14

0790.65.50.01

0772.74.88.35
0774.92.97.36
0772.28.13.68

شباني ثقافي
رياضي
شبانـــي ثقافــــــــي
ثقافـــــــــــــــــــــي
ثقافـــــــــــــــــــــي

01

جمعية نشاطات المركب الرياضي الجواري الطيبات

دكمة لحسن

02
03
04

الجمعية الثقافية المستقبل لدار الشباب الطيبات
جمعية الواحة للثقافة والترفيه بالطيبات
جمعية الواحة لألنشطة الثقافية والترفيھية الطيبات
جمعية نشاطات الثقافية لمركز التكوين المھني والتمھين قحمص

بلحشاني محمد
مراد محمد الحافظ
رشيد قماري
عزالي سليم

جمعية الخيمة للسياحة والترفيه الطيبات

مسعودي العلمي

جمعية نور اليقين الثقافية

قحمص محمد

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

الجمعية الثقافية الرمال لدار الشباب بن ناصر الطيبات

التجاني جغوبي

شباني ثقافي

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

جمعية نشاطات الشباب الثقافية بالمنقر الطيبات

كربوع معمر

شباني ثقافي

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

01

جمعية نشاطات دار الشباب نصرات بشير تبسبست

بن عمر بوشمال

02

الجمعية الثقافية للمركب الرياضي الجواري تبسبست

بن جلول رشيد

03
04
05
06
07

الجمعية الثقافية مجموعة المرجان للمدائح واإلنشاد تبسبست
جمعية الوفاء الثقافية تبسبست
جمعية الخيالة والبارود لواردي ريغ تبسبست
جمعية أصدقاء الثقافة واإلتصال وادي ريغ
الجمعية الفلكلورية للفروسية والبارود والغيطة
جمعية القدس الثقافية بني أسود تبسبست

تلي رشيد
زيارة بلقاسم
كشكاش عبد العزيز
بحرية عبد الوھاب
عثمان بھدنة

شباني ثقافي
شباني ثقافي
رياضي
مدائح وأناشيد
تقافي
فروسية وبارود
ثقافي
فلكلور وفروسية

بن عمار ع الحميد

ثقافــــــــــــــــي

عبد الرزاق شريفي
بوراس عبد الجبار

فلكلوري
ثقافي

الطيبــــات

06

05
06

لرقم

البلديـــــة

01

بن ناصـــــر

الرقم

البلديـــــة

01

المنقـــــــر

الرقم

البلديـــــة

08
09
10

تبسبســــت

عدد
الجمعيات
01
عدد
الجمعيات
01
عدد
الجمعيات

10

جمعية ديوان رجال الحشان تبسبست
جمعية التواصل الثقافي تبسبست

ثقافــــــــــــــــي
سياحي

0662.93.07.13

0662.70.24.68
0666.37.39.81
0663.96.72.31
0667.99.13.97

0662.26.61.33

0773.73.81.37

0662.11.39.38
0795.36.83.09

0770.28.87.58
0661.61.61.28

0662.31.43.74

الرقم

الجمعية الثقافية لدار الشباب البنات تقرت
جمعية الواحات لنشاطات بيت الشباب تقرت
الجمعية الثقافية ديوان وادي ريغ تقرت
الجمعية الثقافية لدار الشباب خير الدين تقرت
جمعية التنشيط الجواري للشباب تقرت
جمعية العرفان الطالبية تقرت الكبرى
جمعية حياة لحماية البيئة والمحيط السياحي لمدينة تقرت

طه حاج سعيد
قويدري عبد الحكيم
التجاني حاج سعيد
سالمي ناصر الحق
جالبية عبد الرزاق
بھلول عبد الرحيم
يوسف م /السعيد
محمد المداني
عبيدي
الساسي عليوة
بريالة م /الصغير
أحمد بريكي
باسو الحسيـــــــن
حساني رشدي
مجدوب عبد
المؤمن
الوافي يونس

شباني ثقافي
شباني ترفيھي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
شباني ثقافي
ثقافــــــــــــــي
بيئة ومحيط

0772.90.91.32
0772.06.00.19
0772.90.91.62
0772.06.00.19
0664.69.69.19
0791.15.28.41
0773.75.53.28
0667.19.56.38

ثقافــــــــــــــــي
الترفيه والرحالت
الصحــــــــــة
فني ثقافــــــــي
بيئة ومحيط

0662.08.06.29
0791.52.64.88
0778.14.71.72
0664.62.04.86
0797.14.00.36
0662.40.99.85

ثقافــــــــــــــــي

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

01

الجمعية الثقافية للمركز الترفيھي العلمي النزلة

بالل فتيتــــة

02

جمعية نشاطات الشباب المركب الجواري الرياضي النزلة

قويدري عبد الكريم

03
05
06
07
08
09
10
11

الجمعية الثقافية لدار الشباب علي برابح النزلة
الجمعية الترفيھية لشباب أمل النزلة
الجمعية الفلكلورية ألوالد عمار بوسنة النزلة
الجمعية الثقافية للفلكلور الھدھودي لفرقة سيدي عمار بوسنة
جمعية صنــــــاع الحيــــــــــــــاة النزلــــــــــــــة
جمعية اإلمام عبد الحميد ابن باديس للعلوم والتربية النزلة
جمعية المنار الثقافية فرقة سيدي مھدي النزلة
جمعية شموع الجزائر للشباب الخلف الصالح

قندوز إسماعيــــــل
رحامين م /خميسي

شباني ثقافي
شباني ثقافي
رياضي
شباني ثقافي
تقافي ترفيھي
فلكلوري
فلكلوري
ثقافــــــــــــــــي
ثقافــــــــــــــــي
تقافـــــــــــــــــي
ثقافــــــــــــي

01
02
03
04
05
06
07

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

تقــــــرت

14

08

جمعية العالمة الشيخ الطاھر العبيدي للعلوم والثقافة تقرت

09
10
11
12
13

جمعية ترقية شباب سيدي بوعزيز تقرت
جمعية الوئام للرحالت والمخيمات الصيفية تقرت
جمعية ترقية صحة الشباب تقرت
جمعية رياض األنس للفنون الغنائية والدرامية تقرت
جمعية النادي األخضر لمدينة تقرت الكبرى

14

جمعية اصدقاء الجامعة للثقافة والعلوم لوادي ريغ تقرت

15

الجمعية الثقافية لمركز التكوين والمھني والتمھين رقم  01بتقرت

الرقم

البلديـــــة

النزلــــــة

عدد
الجمعيات

11

الشاوي أحمد

بن طاجين ابراھيم
بن عبد  Jيمينة
الشابي عبد النور
لعور نبيل
محمد الصالح

ثقافي علمي

شباني ثقافي

06.61.38.89.13
0770.11.24.25
0775.28.17.44
0772.77.47.05
0791.02.11.07
0698.00.02.63
0662.00.94.11
0662.22.45.83
0771.17.22.21

الركبي
الرقم

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

01

الزاويــة
العابدية

02

الجمعية الثقافية للمركز الثقافي الزاوية العابدية

سيدي عمر م لسعد

شباني ثقافي

0662.92.62.42

جمعية البسمة الشبانية بالزاوية العابدية

بن ھنية عمر

ثقافي مسرحي

0663.31.17.07

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

جمعية النور الثقافية بلدية سيدي سليمـــان
جمعية النشىء الصاعد للتسلية والترفيه مقر سيدي سليمان
جمعية وادي ريغ للسياحة مقر سيدي سليمان
جمعية آمال الشباب سيدي سليمان

بوريالة الطيب
خدران السعيـــد
محمود بن داللي

ثقافي
التسلية والترفيه
سياحي

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

تسمية الجمعيات

رئيسھــــا

مجال نشاطھا

البرمـــــة

00

/

/

/

تسمية الجمعيات

رئيسھا

مجال نشاطھا

02
الرقم

البلديـــــة

عدد
الجمعيات

01

سيدي
سليمــان

03

02
03
الرقم

الرقم

البلديـــــة

حاسي بن عبد J
01

عدد
الجمعيات
01

جمعيــة اإلمــام مــالك الثقافية حاسي بن عبد J

حمــــزة قبيلـــــي

ثقافـــــــــــــــــــــي

0773.66.40.94
0772.16.84.17

