قائمة اسمية لرياض ومحاضه األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة  2018بوالية زغوان
الق ائمة االسمية لرياض األطف ال التابعة للبلديات بوالية زغوان
الوالية

المعتمدية

العدد الرتبي

اسم الروضة

العنوان

زغوان

ترئ مضاركة

1

روضة الامل

صارع  7هومفرب 1141

الق ائمة االسمية لرياض األطف ال التابعة للجمعيات و المنظمات بوالية زغوان
الوالية

العدد الرتبي

اسم الروضة

العنوان

المعتمدية

1

روضة امَامسني امتضامن الاحامتعي

هنج ظواحني املاء زغوان 1100

2

روضة ا ألم راء امتضامن مــلـــرن

3

روضة امتضامن تبأحِال امغدّ

صارع احلحُة توركِحة مـلـــرن 1121
كرب املدرسة الإتتدائَة ترئ حومية 1155

4

روضة امتضامن مسنجة

مسنجة 1131

امفحط

5

روضة امتضامـن امـفــحـط

هنج اتو املامس امضايب امفحط 1140

حدل اموسط

6

روضة امعفل امسعَد

يح الامل حدل اموسط 1111

7

روضة امتضامن عني الاهعارٍن

عني الاهعارٍن -امزرًحة حامم 1152

8

روضة امتضامن الامل

امزرًحة كرًــة 1122

9

روضة امتضامن ابمناظور

هنج امحد امتوَيل امناظور 1160

10

روضة امتضامن الاحامتعي ســوغاس

سوغاس اجلنوتَة  1160امناظور

11

روضة امتضامن الاحامتعي امفردوس

ظواف 1115

زغوان

زغوان

امزرًحة حامم
امناظور
ظواف
المندوبية الجهوية بزغوان
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الق ائمة االسمية لرياض األطف ال التابعة للخواص بوالية زغوان
الوالية

المعتمدية

زغوان

زغوان

المندوبية الجهوية بزغوان

العدد الرتبي

اسم الروضة

العنوان

1

روضة ساهدرًال زغــوان

هنج امخس تان يح امخساثني زغــــوان 1100

2

روضةثس تان امععافري

حـــي امــعــراًــس  1100زغــــوان

3

روضة امــحـدًـلـة زغــوان

صارع امضهداء كرب احملمكة 1100زغوان

4

روضة ا إلمتَاز زغوان

كرب املحُت اجلامعي يح امخساثني زغــوان

5

روضة ًـس مالمتَاز زغــوان

هنج امربج كرب سوق امغالل

6

روضة تُيت CASA MIAزغوان

يح امعراٌس ملاتل املدرسة الإعدادًة زغــوان 1100

7

روضة امنرسٍن CNRPS

يح امعندوق اموظين نوتلاعد و احلَعة الاحامتعَة زغوان

8

روضة أأظفال disney kids

9

روضة امعفل امسعَد

يح امخساثني  -زغوان 1100
هنج امف ّل ّ
هنج املكنني يح امخساثني زغوان 1100

10

روضة ثسمة ظفل

ثلس مي دهلري ظرًق امسواين زغوان 1100

11

روضة عوُسة

يح املزنه يح املوعة زغوان 1100

12

روضة ظَور اجلنة

احلنااي زغوان 1100

13

روضة رورًتا و روحِنا

يح ادلهورًة امرواًلِة زغوان 1100

14

روضة اخلعوة ا ألوىل

امعرًق امرئُيس – كرب اجلامع – ملرن 1121

15

روضة امربامع

كرب املدرسة الاعدادًة ملرن 1121
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زغوان
المندوبية الجهوية بزغوان

امفحط

16

روضة امـــمــهــى مـــلــــرن

17

روضة ا ألمري امعغري

امــمــلــرن 1121
ترئ حومية 1155

18
19

روضة ظَور اجلنة
روضة الامتَاز ترئ حومية

ترئ حومية 1155
كرب املس توظف ترئ حومية 1155

20

روضة ا ألظفال املالئكة

هنج املنجي سومي زغوان 1100

21

روضة ا ألظفال مرواين كَدز

صارع ا ألرض يح املعهد زغوان 1100

22

روضة الاظفال امفرح توسومي

توسومي وادي امرمل زغوان 1100

23

روضة ا ألظفال دٍزاني كَدز

يح امخساثني زغوان 1100
ّ

24

روضة الاظفال امنجاح

يح امعرٌش – احلنااي زغوان
ّ

25

روضة ا ألمــــراء

هـهـج ا ألمـري عـدـد امـــلــادر يح امسعادة امفحط 1140

26

روضة امــمــالك امـــعــغــِــر

كرب خامع يح امـســعـــادة امفحط 1140

27

روضة عــعــافـِـر امـجـنـة

هــهــج عــزًــزة عــثــمــاهـــــة يح  20مارس امفحط 1140

28

روضة امــــســـنـــدتـــاد

كرب تدلًة امفحط امـــفـــحـــط 1140

29

روضة اجلَل اجلدًد

كرب حاهوت امــدــاصــا يح امسعادة امفحط 1140

30

روضة املنَار يح امسعادة

هنج اجن حزم يح امسعادة امفحط 1140

31

روضة ابيب لهد

يح املوجبأ هنج اجن خدلون امفحط 1140

32

روضة امَامسني

هنج امكوفة  20مارس امفحط 1140

33

روضة اظفال اجملد

هنج محمد عيل عدد 27امفحط 1140
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زغوان

امفحط

زغوان

ترئ مضاركة

34

روضة رايحني اجلنة

34هنج امعَة املهريي امفحط 1140

35

روضة درمي كَدز

صارع امحُئة امفحط 1140

36

روضة امَامسني
روضة ظَور اجلنّة امعاممي
روضة درمي لهد
روضة ا ألظفال امزهراء
روضة ّراين
روضة الاظفال سامح سكول
روضة عدن adan birds

هنج محمد عيل عدد  2كرب مدرسة هنج ثووس امفحط 1140

امعاممي امفحط 1140
يح امسعادة  2امفحط 1140
هنج أأتو املامس ّ
امضايب – امفحط 1140
ادلراوص َة – امفحط 1140
ادلراوص َة – امفحط 1140
هنج اجن خدلون امفحط 1140

43

روضة دٍزاني لهد

يح اخلرضاء ترئ مضاركة 1141

44

روضة اجملد

هنج اجلزٍرة ترئ مضاركة 1141

45

روضة الامتَاز

حـي امـجـامـع ترئ مضاركة 1141

46

روضة امنجاح

كرب اتكس َفون فرج ترئ مضاركة حمعة 1193

47

روضة الاحالم

ترئ مضاركة حمعة 1193

48

روضة امـــــحــــــســـن

حـــي ا ألمـــل ص.ب  105حدل اموسط 1111

49

روضة ظَور امـجــنــة

حـــي ا ألمــــل حــدــل امــوســـط 1111

50

روضة ا إلمـــتـــِـــاز

حـــي ا ألمــــل حــدــل امــوســـط 1111

51

روضة مــــــــــــالك

حـــي ا ألمــــل حــدــل امــوســـط 1111

52

روضة راهَة

يح اجلامع ترئ مضاركة 1141

37
38
39
40
41
42

المندوبية الجهوية بزغوان
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زغوان

امزرًحة حامم

زغوان

امناظور

المندوبية الجهوية بزغوان

53

روضة ظغري ظغرون

يح اولد هالل ترئ مضاركة 1141

54

روضة ماما حنان

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

روضة امَامسني
روضة ععافري امسالم
روضة املناهل
روضة امرباءة
روضيت امعغرية
روضة زهرة
روضة درمي كاردن
روضة ععافري اجلنة
روضة امرنحس
روضة امزًتوهة
روضة امتفوق امنــاظــور
روضة ععافري اجلنة امناظور
روضة امس نفور امعغري
روضة سامرت كَدز
روضة س ميحا امناظور
روضة املالئكة امعغار
روضة الامتَاز
روضة الامراء

يح احملعة حدل اموسط 1111
هنج امنس مي امزرًحة حامم امزرًحة 1152
هــهــج دمـــضـــق امزرًحة حامم 1152
يح امواكةل امعلارًة نوسكىن امزرًحة حامم 1152
احلي امعناعي امزرًحة حامم 1152
كرب ّ
هنج الاظَل امزرًحة حامم 1152
يح امهدى امزرًحة حامم 1152
امزرًحة كرًة 1122
حرادو 1112
يح امواكةل امعلارًة نوسكىن امزرًحة حامم 1152
يح املعهد امزرًحة 1152
صارع احلحُة توكعفة امناظور 1160
هنج ابخة امناظور 1160
هنج امعريب زروق امناظور 1160
امناظور 1160
هنج ثووس – امناظور
امناظور 1160
هنج خري ادلٍن ابصا امناظور 1160
هنج امعاهر امخلريي امناظور 1160
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الق ائمة االسمية للمحاضن المدرسية التابعة للخواص بوالية زغوان
الوالية

زغوان

المعتمدية

العدد الرتبي

اسم الحضانة المدرسية

العنوان

زغوان

1
2
3
4
5
6
7
8
9

سامراء
اجن خدلون
تُيت ()Casa Mia
منال
امَامسني
امربامع امعغرية
ايسني مالمتَاز
ثس تان امععافري
Disney Kid's

هنج خري ادلٍن ابصا زغوان 1100
29هنج 5اوت زغوان 1100
9هنج خري ادلٍن ابصا زغوان 1100
هنج املاريص جن هرص زغوان 1100
تين دراج زغوان 1100
هنج امسوق امحدلي زغوان 1100
هنج امربج زغوان 1100
يح امعرائس زغوان 1100
يح امخساثني زغوان 1100

10

الامراء

هنج الامري عحد املادر يح امسعادة امفحط 1140

11

امفراصة

هنج امعَة املهريي يح امسعادة امفحط 1140

12

امزهراء

هنج اتو املامس امضايب امفحط 1140

13

ظَور اجلنة
الامتَاز
مالك
احلسن
ااكدمِة امنجاح

امعاممي امفحط 1140

امفحط

حدل اموسط

المندوبية الجهوية بزغوان

14
15
16
17
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28يح امهضاب هنج اجلزائر حدل اموسط 1111
حدل اموسط 1111
صارع محمد امعحَدي حدل اموسط 1111
هنج اجن اجلزار يح الامل حدل اموسط 1111
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امزرًحة حامم
ترئ حومية
ترئ مضاركة
امناظور

18
19
20
21
22
23

دروب امنجاح
زهرة
كوكسُنال
الامري امعغري
احلضاهة املدرس َة ابملناكع
املدس

هنج املرهفل يح امهضاب حدل اموسط 1111
احلي اجلدًد ( يح اموظفان ) امزرًحة حامم 1152
ترئ حومية 1155
ترئ حومية 1155
املناكع ترئ مضاركة 1141
امناظور 1160

الق ائمة االسمية للمحاضن التابعة للخواص بوالية زغوان
امولًة
زغوان

املعمتدًة
زغوان
امزرًحة حامم

المندوبية الجهوية بزغوان

امعدد امرثيب

امس احملضنة

امعنوان

1

تُيت ( ) Casa Mia

20يح املزنه زغوان 1100

2

Disney Kid's
اه ّمتّي

يح امخساثني زغوان 1100

3
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يح املعهد امزرًحة حامم 1152
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