
عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
جمعيات ومنظمات روضة أطفال روضة التضامن زغوان المدينةزغوان1

جمعيات ومنظمات روضة أطفال"زغوان - المقرن "روضة  األطفال للتضامن  اإلجتماعي  زغوان المدينةزغوان2

1155زغوان - بئر حليمة جمعيات ومنظمات روضة أطفال" بئر حليمة" روضة االطفال للتضامن االجتماعي زغوان المدينةزغوان3

1100حي العرائس زغوان قبالة جامع حي العرائسشخص طبيعيروضة أطفالبستان العصافئرزغوان المدينةزغوان4

1100الحنايا زغوانشخص طبيعيروضة أطفال روضة طيور الجنةزغوان المدينةزغوان5

شخص طبيعيروضة أطفال1روضة االمتياز زغوان6

المقرنشخص طبيعيروضة أطفالروضة المهازغوان المدينةزغوان7

شخص طبيعيروضة أطفالروضة أسماءزغوان8

1100شارع الشهداء زغوانشخص طبيعيروضة أطفال الحديقةزغوان المدينةزغوان9

حليمة - روضة األمئر الصغئرزغوان المدينةزغوان10 1153زغوان - بئر حليمة شخص طبيعيروضة أطفالبئر

نشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدزغوان المدينةزغوان11 1100نهج العذارى  حي البساتير

ج زغوان شخص طبيعيروضة أطفاليس  لإلمتياززغوان المدينةزغوان12 1100نهج الئر

يزغوان المدينةزغوان13
شخص طبيعيروضة أطفالروضة هالوكيت 

حليمة" روضة طيور الجنة زغوان المدينةزغوان14 1121زغوان - بئر حليمة شخص طبيعيروضة أطفال" بئر

ي كازاميازغوان المدينةزغوان15
ه زغوان 20شخص طبيعيروضة أطفال بيت  ن 1100حي المئن

ه زغوانشخص طبيعيروضة أطفال عليسةزغوان المدينةزغوان16 ن 1100نهج الملعب حي المئن

يشخص طبيعيروضة أطفالروضة بسمة  طفلزغوان المدينةزغوان17
1100تفسيم  دنقئر   طريق السوانن

اعم زغوان المدينةزغوان18 1121المقرن زغوان - قرب المدرسة اإلعدادية شخص طبيعيروضة أطفال" المقرن" روضة الئر

1100نهج القارصي بن نرص  زغىانشخص طبيعيروضة أطفالالنموذجية منالزغوان المدينةزغوان19

1132زغوان*بوسليم واد الرمل شخص طبيعيروضة أطفالالفرحزغوان المدينةزغوان20

ه زغوانشخص طبيعيروضة أطفال المالئكةزغوان المدينةزغوان21 ن ي سليم حي المئن 1100نهج المنجر

ي كيدززغوان المدينةزغوان22
1100شارع االرض زغوانشخص طبيعيروضة أطفالمروانن

ه  زغوانشخص طبيعيروضة أطفالPIROUETTEزغوان المدينةزغوان23 ن 1100حي المئن

ي كيدززغوان المدينةزغوان24
نشخص طبيعيروضة أطفالديزنن 1100حي البساتير

نشخص طبيعيروضة أطفالسندرالزغوان المدينةزغوان25 1100حي البساتير

1152حي الوكالة العقاريةشخص طبيعيروضة أطفالالمناهلالزريبة الحمام الزريبة26

1152نهج دمشق الزريبة حمام شخص طبيعيروضة أطفالعصافئر السالمالزريبة الحمام الزريبة27

اءةالزريبة الحمام الزريبة28 1152الزريبة حمامشخص طبيعيروضة أطفال الئر

1112روضة عصافئر السالم جرادو شخص طبيعيروضة أطفالعصافئر الجنةالزريبة الحمام الزريبة29

ن لنصارين  الزريبةجمعيات ومنظمات روضة أطفال روضة التضامن السعادة  لنصارينالزريبة الحمام الزريبة30 الجوف  عير

جس الزريبة الحمام الزريبة31 1152حي الوكالة العقارية للسكتن حمام الزريبةشخص طبيعيروضة أطفالالئن

1122حي السالم الزريبة قريةشخص طبيعيروضة أطفال االحالم الزريبة الحمام الزريبة32
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ةالزريبة الحمام الزريبة33 ي  الصغئر
1152نهج االصيل الزريبة حمامشخص طبيعيروضة أطفالروضت 

1152نهج عمان حي الهدى حمام الزريبةشخص طبيعيروضة أطفال زهرةالزريبة الحمام الزريبة34

1152روضة االمل  التضامن االجتماعي الزريبة قريةجمعيات ومنظمات روضة أطفال االمل التضامن  االجتماعيالزريبة الحمام الزريبة35

1152حي الوكالة للسكتن الزريبة حمامشخص طبيعيروضة أطفالالزيتونةالزريبة الحمام الزريبة36

نالزريبة الحمام الزريبة37 1150شارع الحبيب ثامر شخص طبيعيروضة أطفالالتمئر

1100حي العريش الحنايا شخص طبيعيروضة أطفالالنجاحزغوان المدينةزغوان38

1122الزريبة قريةشخص طبيعيروضة أطفالدريم قاردنالزريبة الحمام الزريبة39

المشارقة بئر مشارقةبئر المشارقة40 1141عمارات معمل االسمنتبلدياتروضة أطفال  البلدية ببئر

1111حي االمل جبل الوسطجمعيات ومنظمات روضة أطفالالتضامن اإلجتماعي جبل الوسط جبل الوسطبئر المشارقة41

شخص طبيعيروضة أطفالروضة األحالم بئر المشارقة المحطة بئر مشارقةبئر المشارقة42

1111حي االمل جبل الوسطشخص طبيعيروضة أطفالجبل الوسط- روضة مالك جبل الوسطبئر المشارقة43

شخص طبيعيروضة أطفالروضة ااالطفال االشواقبئر المشارقة44

شخص طبيعيروضة أطفالجبل الوسط - روضة اإلمتياز بئر مشارقةبئر المشارقة45

ي الهضابشخص طبيعيروضة أطفالالحسن جبل الوسطبئر المشارقة46
1111نهج النورس حن

1111شارع  األلمل جبل الوسطشخص طبيعيروضة أطفالطيورالجنةجبل الوسطبئر المشارقة47

1193بئر مشارقة محطةشخص طبيعيروضة أطفالروضة األحالمبئر مشارقة المحطةبئر المشارقة48

1141حي الكوشة بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالروضة رانيةبئر مشارقةبئر المشارقة49

شخص طبيعيروضة أطفالديزناي  الندزغوان المدينةزغوان50

1141حي الزهراء بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالصغئر صغرونبئر مشارقةبئر المشارقة51

اء  بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالالمجدبئر مشارقةبئر المشارقة52 1141حي الخرصن

1111جبل الوسطشخص طبيعيروضة أطفال مـــــا مــــا حنان جبل الوسطبئر المشارقة53

1111سمنجةشخص طبيعيروضة أطفال" سمنجة" روضة التضامن بئر مشارقةبئر المشارقة54

1131حي الصفاء  الخنيقةشخص طبيعيروضة أطفالتاج الطفولةبئر مشارقةبئر المشارقة55

1141حي الجامع بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالرانيةبئر مشارقةبئر المشارقة56

1141بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالالمجدبئر مشارقةبئر المشارقة57

ي الندبئر مشارقةبئر المشارقة58
1141حي الكوشة بئر مشارقةشخص طبيعيروضة أطفالديزنن

1141حي الزهراءشخص طبيعيروضة أطفالالعباقرةبئر مشارقةبئر المشارقة59

1193بئر مشارقة محطةشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةبئر مشارقةبئر المشارقة60

ي الفحصجمعيات ومنظمات روضة أطفال" الفحص " روضة التضامن  اإلجتماعي الفحصالفحص61 1140نهج  ابو القاسم الشانر

1140نهج االمئر عبد القادر الفحص  حي السعادة الفحص شخص طبيعيروضة أطفالاألمراءالفحصالفحص62

شخص طبيعيروضة أطفالروضة األطفال السندبادالفحص63

شخص طبيعيروضة أطفالروضة األطفال توتةالفحص64

شخص طبيعيروضة أطفالروضة المالئكةالفحص65

وان الفحصشخص طبيعيروضة أطفالروضةعصافئر الجنةالفحصالفحص66 1140حي القئر

1140حي السعادة الفحص قرب الجامع الكبئرشخص طبيعيروضة أطفالالمالك الصغئرالفحصالفحص67

1140نهج محمد علي الفحصشخص طبيعيروضة أطفالروضة اطفال المجدالفحصالفحص68

1140   الفحص2نهج ابن حزم  - حي السعادة شخص طبيعيروضة أطفالروضة المنيارالفحصالفحص69
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ي حي السعادة الفحصشخص طبيعيروضة أطفال الجيل الجديدالفحصالفحص70 1140نهج صالح الدين االيونر

1140 الفحص2-حي السعادة شخص طبيعيروضة أطفالدريم الند الفحصالفحص71

ن الجنةالفحصالفحص72 ي حي السعادة 34شخص طبيعيروضة أطفالرياحير 1140شارع الطيب لمهئر

ي الندالفحصالفحص73 1140نهج ابن خلدون الفحص 7شخص طبيعيروضة أطفالبانر

ي الفحصشخص طبيعيروضة أطفالروضة أطفال الزهراءالفحصالفحص74 1140نهج ابوالقاسم الشانر

ن الفحصالفحص75 1140نهج الكوفة  الفحصشخص طبيعيروضة أطفالروضة أطفال الياسمير

1140العمايمشخص طبيعيروضة أطفالطيورالجنة العمابمأحواز الفحصالفحص76

وان الفحصشخص طبيعيروضة أطفالدريم كيدز أحواز الفحصالفحص77 1140حي القئر

1140الدراوشية  الفخصشخص طبيعيروضة أطفالالروضة  النموذجية    سماخالفحصالفحص78

1140الدراوشية  الفحصشخص طبيعيروضة أطفال الريانالفحصالفحص79

شخص طبيعيروضة أطفالاالمراءزغوان المدينةزغوان80

ةالفحصالفحص81
ّ
1140نهج ابن بطوطة حي السعادةشخص طبيعيروضة أطفالالمود

ن الفحصالفحص82 21140نهج محمد علي عدد شخص طبيعيروضة أطفال2الياسمير

1140دار النجاح نهج محمد علي شخص طبيعيروضة أطفالالمجدالفحصالفحص83

1140ابن خلدون 7شخص طبيعيروضة أطفالطيور عدنالفحصالفحص84

1140نهج ابن الجزار حي السالم الفحصشخص طبيعيروضة أطفالاالملالفحصالفحص85

1140نهج صالح الدين بوشوشة الفحصشخص طبيعيروضة أطفالحنبعل اكاديميالفحصالفحص86

ن" روضة   الناظورالناظور87 1160الناظور جمعيات ومنظمات روضة أطفالالتضامن  اإلجتماعي الناظور "  البساتير

1160الناظور شخص طبيعيروضة أطفالالتقفــــــــــــــوق الناظورالناظور88

1160الناظور - سوغاس الجنوبية جمعيات ومنظمات روضة أطفال"الناظور - سوغاس " روضة االطفال للتضامن االجتماعي الناظورالناظور89

1160نهج خئر الدين باشا الناظورشخص طبيعيروضة أطفال االمتيازالناظورالناظور90

1160الناظور شخص طبيعيروضة أطفالاالمـــــــــانالناظورالناظور91

1160الناظور- نهج طارق بن زياد شخص طبيعيروضة أطفالالناظور "  عصافئر الجنة "روضة الناظورالناظور92

ي زروق الناظورشخص طبيعيروضة أطفال السنفورالصغئر الناظورالناظور93 1160نهج العرنر

1160الناظور-- نهج الحبيب بوقطفة شخص طبيعيروضة أطفال سمارت كيدز الناظورالناظور94

1160الناظور شخص طبيعيروضة أطفال المالئكة الصغار الناظورالناظور95

1160شارع الشهيدشخص طبيعيروضة أطفال لينــــا الناظورالناظور96

ي شخص طبيعيروضة أطفالاألمراءالناظورالناظور97 1160نهج الطاهر الخمئر

1160نهج االهرام الناضور 9شخص طبيعيروضة أطفالعائشة قاردنالناظورالناظور98

ن شخص طبيعيروضة أطفالبراعم الغد الناظورالناظور99 1160نهج طه حير

جمعيات ومنظمات روضة أطفالروضة التضامن صوافصوافصواف100

1115صواف المدينة شخص طبيعيروضة أطفالالمالك الصغئرزغوان المدينةزغوان101
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