قائمة اسمية لرياض ومحاضن األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة  2018بوالية قفصــــة
 /1القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للبلذيات بوالية قفصة
الوالية
لفقح

المعتمذية
لفقح اٌدٕىتُح
اٌمقش

العذ الرتبي
1
2
1

إسم الروضة
سوضح أطفاي اٌثٍذَح
سوضح أطفاي اٌدُؼ اٌىطٍٕ
سوضح أطفاي اٌثٍذَح

العنوان
ٔهح ٍُِىد اٌذواٌٍ لفقح 2100
ثىٕح أزّذ اٌرٍٍٍُ لفقح 2100
طشَك  1952\12\4اٌمقش2111

 /2القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للجمعيات و المنظمات بوالية قفصة
العذ الرتبي
الوالية المعتمذية
1
لفقح
2
لفقح اٌدٕىتُح
3
4
1
2
اٌشدَف

اٌمقش
اٌغٕذ

اٌمطاس

اٌّرٍىٌ
اٌّظٍُح
تٍخُش

3
1
2
1
1
2
3
4
5
1
2
1
1

إسم الروضة
سوضح اٌرضآِ اإلخرّاػٍ
سوضح اٌرضآِ واداٍَى
سوضح اٌرضآِ اإلخرّاػٍ
سوضح اٌرضآِ صسوق
سوضح خّؼُح أزثاء اٌطفً
سوضح األًِ (خّؼُحاٌطاهش تٓ ػاؽىس)

العنوان
زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
ؽاسع تُشَ اٌرىٔغٍ لفقح 2100
ٔهح اتٓ اٌّؼرض اٌذواٌٍ لفقح 2100
زٍ أألًِ عُذٌ أزّذ صسوق لفقح2100
ٔادٌ االطفاي اٌشدَف 2120
زٍ اٌدشَذَح اٌشدَف 2120

سوضح اٌطفً اٌمائذ (خّؼُحإٌهىك تاٌّىسوز) زٍ اٌرسشَش اٌشدَف 2120
عازح اٌخضاْ اٌؼداِح اٌمقش2111
سوضح اٌرضآِ
ؽاسع اٌسٍى لشب اٌّذسعح اإلػذادَح اٌمقش2111
سوضح اٌرضآِ الٌح
زٍ اٌشَاك اٌغٕذ 2190
سوضح اٌرضآِ
ؽاسع اٌىازح 2180
سوضح اٌرضآِ اٌمطاس اٌغشتُح
ؽاسع فشزاخ زؾاد اٌمطاس2180
سوضح اٌرضآِ االسطظ
ؽاسع فٍغطُٓ اٌمطاس2180
سوضح اٌرضآِ اٌمطاس اٌؾشلُح
ؽاسع اٌؾارٌٍ اٌمطاسٌ اٌمطاس 2180
سوضح اٌرضآِ ٔؾُى
اوالد تىعؼذ اٌمطاس2180
سوضح اٌرضآِ اوالد تىعؼذ
زٍ إٌغُُ اٌّرٍىٌ 2130
سوضح اٌرضآِ زٍ إٌغُُ
اٌّضَشػح اٌّرٍىٌ 2130
سوضح اٌرضآِ اٌّضَشػح اٌّرٍىٌ
لشب اٌّغرىفف تشج اٌؼىاسِح اٌّظٍُح 2173
سوضح اٌرضآِ تشج اٌؼىاسِح اٌّظٍُح
تٍخُش 2151
سوضح اٌرضآِ تٍخُش

تٍخُش
صأىػ

2
1

سوضح اٌرضآِ زىاي اٌىاد
سوضح اٌرضآِ

واي اٌىاد 2151
صأىػ 2116

 /3القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للخواص بوالية قفصة
المعتمذية

إسم الروضة
العذد الرتبي
1
سوضح اٌغشوس
2
سوضح أطفاي اٌقفاء
3
سوضح ٌثُة
4
سوضح األِشاء
5
سوضح اٌغالَ
6
سوضح فضاء اٌُاعُّٓ ق
7
سوضح ٍِّىح اٌطفً
8
سوضح اٌشَاْ
9
سوضح خٕح آالء
10
سوضح اٌثشاػُ
11
سوضح تٓ ؽثاط
12
سوضح ٍِّىح أُِشج
13
سوضح ازثاب هللا
14
سوضح إٌّاس
سوضح اٌطفً األُِش
15
16
سوضح دَضٔاٌ
سوضح زثاَة ِاِا وتاتا
17
سوضح اٌقفاء
18
19
سوضح اٌّالئىح
20
سوضح خٕح اٌّالئىح
21
سوضح طُىس اٌغالَ
22
سوضح ِسفظرٍ األوًٌ
23
سوضح االٔطاللح
24
سوضح اطفاي اإلػالُِح
25
سوضح اٌمقش اٌٍّىٍ
26
سوضح ؽّظ اٌّغرمثً

العنوان
ٔهح زؼفش اٌثشِىٍ زٍ اٌغشوس  1لفقح 2100
لشب وسؽح اٌسشط اٌىطٍٕ اٌؼغاٌح لفقح 2100
ٔهح اٌّدش زٍ اٌغشوس لفقح 2100
ٔهح عُذٌ اٌؼشتٍ اٌؼغاٌح لفقح 2100
ؽاسع اٌثٍفُذَش صسوق لفقح 2100
سب إػذادَح ازُّذج وزادج ؽاسع فٍغطُٓ زٍ إٌىس لفقح 2100
ٔهح األهشاَ اٌذواٌٍ لفقح 2100
ٔهح وُالٍٔ اٌّطىٌ اٌساسج لفقح 2100
ؽاسع ػّش تٓ اٌؼاؿ زٍ إٌرىس لفقح 2100
ٔهح اٌهٕذ لشب خاِغ اٌّىًٌ لفقح 2100
وساء عىق اٌخضش تاٌدٍّح زٍ إٌىس لفقح 2100
ٔهح اٌّدش زٍ اٌغشوس لفقح 2100
ٔهح ِاٌه اٌمفقٍ زٍ اٌغشوس لفقح 2100
ٔهح اٌثطشَك زٍ اٌّطاس لفقح 2100
ػٕذ اٌراخش تىخضج وساء ِذسعح اٌهذي زٍ اٌغشوس لفقح 2100
اٌمُطٕح لشب طازىٔح ِسّذ ذاج لفقح 2100
وساء اٌهالي االزّش لفقح 2100
ٔهح عؼذ اٌثٕأٍ زٍ إٌىس لفقح 2100
ؽمح ػذد 213ػّاسج 2زٍ تىسلُثح صسوق لفقح 2100
ٔهح خُش اٌذَٓ تاؽا زٍ إٌىس لفقح 2100
ؽاسع اٌّغشب اٌؼشتٍ زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
زٍ اٌؾثاب تؼذ وٍُح اٌٍغاخ لفقح 2100
ٔهح ُٔىذٓ زٍ اٌمىافً لفقح 2100
زٍ إٌّضٖ ساط اٌىاف لفقح 2100
أِاَ تٍذَح لفقح اٌّذَٕح لفقح 2100
ٔهح غضج زٍ إٌىس لفقح 2100

لفقح اٌدٕىتُح

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

سوضح اتٓ عُٕا
سوضح ِشاَ
سوضح االوادَُّح إٌّىرخُح
سوضح اٌخطىج االوًٌ
سوضح طُىس اٌدٕح
سوضح اٌُاعُّٓ
سوضح اٌىىْ
سوضح اٌُاعُّٓ
سوضح اٌؼال
سوضح إٌُّاس
سوضح تُرٍ
سوضح فرافُد اٌغىش
سوضح إٌاػىسج
سوضح إلشأ
سوضح اٌّالن
سوضح فضاء إؽشاف
سوضح إٌشخظ
سوضح األهشاَ وُذص
سوضح ِشاَ2
سوضح اٌفشدوط
سوضح ٍِّىح األِشاء1
سوضح اٌثغّح
سوضح إٌداذ
سوضح األطفاي ػٍُغح
سوضح ِاِا
سوضح األزالَ
سوضح لىط لضذ
سوضح اٌضهىس
سوضح اٌضهشاء
سوضح األِشاء اٌقغاس
سوضح آدَ

ٔهح اٌمشٔفً اٌؼغاٌح لفقح 2100
ٔهح عُذٌ اٌؼشتٍ اٌؼغاٌح لفقح 2100
لشب تؾُش اٌظاهشٌ اٌّىًٌ لفقح 2100
زٍ االًِ صسوق لفقح 2100
ٔهح طاسق تٓ صَاد زٍ إٌىسؿ ب  1181لفقح 2100
لشب اٌّغرىفف زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
ٔهح اٌخشطىَ زٍ إٌىس لفقح 2100
ٔهح اصهشاٌفىٌٍ لفقح اٌّذَٕح لفقح 2100
صسوق لفقح 2100
ٔهح داس اٌغالَ زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
ٔهح اٌُىٔاْ زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
عُذٌ أزّذ صسوق لفقح 2100
زىِح اٌّشاَذَح ٔهح إٌشخظ وساء لاػح  fitnessلفقح 2100
زٍ اٌغشوس 1لفقح 2100
زٍ اٌفرر صسوق 2100
ٔهح اٌثغاذُٓ عىق اٌفدش لفقح 2100
ٔهح عىعح زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
زٍ إٌّضٖ طشَك طشَك اٌّطاس لفقح 2151
زٍ األفشاْ لشب اٌشِادَح اٌذواٌٍ لفقح 2100
ٔهح اتٓ ؽثاط اٌّىًٌ لفقح 2100
اٌذواٌٍ لفقح 2100
تطسح اٌّشاَذَح ٔهح اٌُأغىْ اٌذواٌٍ لفقح 2100
زٍ اٌثضإَُح صسوق لفقح 2100
ٔهح اٌدضائش خٕة ِشوض ذىىَٓ اٌمافشَٓ ػٓ اٌسشوح اٌؼضىَحزٍ اٌؾثاب لفقح 2100
زٍ إٌىس لفقح 2100
ػٕذ اٌراخش ساتر ذٍٍ زٍ إٌىس لفقح 2100
زٍ تٓ َىٔظ لفقح 2100
زٍ اٌؾثاب لثاٌح ِؼهذ أتى اٌماعُ اٌؾاتٍ لفقح 2100
زٍ اٌفٍح صسوق لفقح 2112
ساط اٌىاف لفقح 2151
زٍ اٌغشوس لفقح 2124

اٌشدَف

اٌمقش

لشب ِذسعح زٍ اٌغشوس 1لفقح 2124
ٔهح اٌماهشج أِاَ ػّاساخ اإلراػح زٍ اٌؾثاب لفقح2100
ٔهح اٌّدش زٍ اٌغشوس لفقح 2124
لشب عىق ِسّذ ػّاس اٌّىًٌ لفقح 2100
ٔهح اٌشتىج تاب اٌشًِ لفقح 2100
زٍ األفشاْ لشب اٌّغرىفف اٌذواٌٍ لفقح 2100
زٍ إٌىس ؽاسع فٍغطُٓ لفقح 2100
ٔهح اَشاْ اٌّىًٌ اٌغفًٍ لفقح 2100

58
59
60
61
62
63
64
65

سوضح األطفاي ُِغُ
سوضح لىط لضذ
سوضح األطفاي أُِشج األِشاء
سوضح أطفاي اٌفىص
سوضح أطفاي اٌدًُ اٌدذَذ
سوضح األطفاي ػضَضج
سوضح األطفاي لشطاج
سوضح فشدوط اٌدٕح

1

سوضح االطفاي اٌهٕاء

زٍ اٌرسشَش اٌشدَف2120

2

سوضح اإلِرُاص

زٍ إٌىس اٌشدَف 2120

3

سوضح اٌثشاػُ

زٍ اٌغثشوٌظ اٌشدَف 2120

4

سوضح اٌطفً اٌغؼُذ

1

سوضح االٔظ

2

سوضح ٍِّىح االِشاء 2

3

سوضح ػالء اٌذَٓ

4

سوضح فشاط

لشب ِىرة تشَذ اٌؼداِح اٌمقش2111

5

سوضح اٌثشاػُ

زٍ زؾاد الٌح اٌمقش2111

6

سوضح اٌىشاِح

ؽاسع اٌّغرىفف الٌح اٌمقش2111

7

سوضح أوُِما3

خٕة ِمش االذساد اٌّسٍٍ ٌٍؾغً اٌمقش2111

8
9
10
11
12
13
14

سوضح اوادَُّح اٌقغاس
سوضح آساَ
سوضح أُٔغٍ اٌقغُش
سوضح اٌثشاءج
سوضح اٌرىفُك
سوضح اٌفشدوط
سوضح ِالئىح اٌشزّاْ

طشَك إػذادَح إٌداذ اٌشدَف 2120
لشب ؽشوح إتشاهُُ ِقثاذ اٌمقش2111
طشَك أزّذ اٌرٍٍٍُ اٌمقش2111
ٔهح ازّذ أُِٓ اٌسٍ اٌؼّاٌٍ اٌمقش2111

طشَك لاتظ لثاٌح فُذٌُح ٔدُثح ضى اٌمقش2111
زٍ ػّش تٓ عٍُّاْ – اٌمقش 2111
زٍ زؾاد – الٌح اٌمقش 2111
زٍ ػّش تٓ عٍُّاْ اٌمقش 2111
ٔهح ِ20اسط وساء ِشوض اٌفسـ اٌفٍٕ زٍ زؾاد الٌح اٌمقش 2111
زٍ زؾاد الٌح اٌمقش 2111
زٍ اٌّشوج اٌمقش 2111

15
16
17
1
2
3
اٌغٕذ

4
5
6
7
8
1
2
3

اٌمطاس

4
5
6
7

سوضح اخُاي اٌّغرمثً
سوضح تزوس اٌغذ
سوضح َاعُّٓ
سوضح ٔدىَ فغاس
سوضح َٕاتُغ اٌؼٍُ
سوضح األٔظ
سوضح االطفاي االًِ
سوضح أطفاي اٌغٕافش
سوضح طُىس اٌدٕح
سوضح إٌدىَ اٌقغاس
سوضح خٕح اٌؼقافُش ذ
سوضح األطفاي طُىس اٌدٕح 1
سوضح األطفاي طُىس اٌدٕح
سوضح أطفاي اٌضهىس
سوضح اطفاي اٌثشاػُ
سوضح طُىس اٌدٕح2
سوضح اٌؼثالشج اٌقغاس
سوضح خٕح األطفاي

زٍ زؾاد الٌح اٌمقش 2111
زٍ اٌسٍى الٌح اٌمقش 2111
ؽاسع اٌىازح اٌمقش2111
وساء ِشوة اٌطفىٌح اٌغٕذ 2190
زٍ إٌقش اٌغٕذ 2190
زٍ إٌقش ٔهح طاسق تٓ صَاد 2190
زٍ اٌضَرىٔح اٌغٕذ 2190
زٍ اٌضَرىٔح اٌغٕذ 2190
زٍ إٌداذ 2اٌغٕذ 2190
ٔهح اٌدازظ زٍ إٌىس اٌغٕذ 2190
ٌ إٌىس اٌغٕذ2190
ؽاسع اتٓ ؽثاط اٌمطاس2180
أوالد تى ػّشاْ اٌمطاس2180
زٍ اٌرؾُُذ ٔهح اٌّداسدج اٌمطاس2180
زٍ ػشتاطح اٌغشتٍ 2180
ؽاسع خٍّٕ اٌمطاس 2180
ؽاسع اتٓ خٍذوْ اٌمطاس 2180
ؽاسع ػّش اٌخُاَ اٌمطاس 2180

1

سوضح ؽشوح فغفاط

زٍ األًِ اٌّرٍىٌ 2130

2

سوضح سازح ِاِا

اٌّضَشػح اٌّرٍىٌ 2130

3

سوضح ؽشوح فغفاط لفقح

4

سوضح إًٌّ

اٌسٍ اٌؼقشٌ اٌّرٍىٌ 2130
زٍ اٌثاٌدح

اٌّرٍىٌ 2130

سوضح اٌّالئىح

زٍ اٌغؼادج اٌغشتٍ اٌّرٍىٌ 2130

6

سوضح ورىخ
سوضح اٌثشاءج1

اٌؾاسع اٌشئُغٍ اٌّرٍىٌ 2130

8

سوضح أزالَ اٌطفىٌح
سوضح اٌثشاءج2

10

سوضح اإلِرُاص

زٍ اٌغؼادج اٌّرٍىٌ 2130

11

سوضح ٔىسَٓ

زٍ اٌضهىس اٌّرٍىٌ 2130

12

سوضح اٌسىىاذٍ

زٍ إٌغُُ اٌّرٍىٌ 2130

13

سوضح اٌُاعُّٕاخ
سوضح اٌّشذ

اٌسٍ اٌؼقشٌ اٌّرٍىٌ 2130

5

7

9
اٌّرٍىٌ

14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
اٌّظٍُح

3
4

سوضح اٌُاعُّٓ
سوضح األسَح
سوضح األِاْ
سوضح األِاْ 2
سوضح األطفاي إٌّىرخُح
سوضح اٌُغش ٌالطفاي
سوضح ٍِّىح اٌطفىٌح
سوضح إٌغُُ
سوضح طُىس اٌدٕح
سوضح اٌثشاءج اٌّظٍُح
سوضح ِشَىِح

زٍ إٌهىك اٌذؽشج اٌّرٍىٌ 2130
زٍ اٌؾثاب اٌّرٍىٌ 2130
زٍ إٌهىك أِاَ زّاَ خُالٍٔ اٌّرٍىٌ 2130

زٍ اٌثاٌدح2

اٌّرٍىٌ 2130

زٍ األًِ اٌّرٍىٌ 2130
زٍ اٌضهىس اٌّرٍىٌ 2130
زٍ اٌضهىس اٌّرٍىٌ 2130
لشب ِسطح عُاساخ األخشج اٌّرٍىٌ 2130
اٌسٍ اٌشئُظ ٔهح اٌغىداْ اٌّرٍىٌ2130
زٍ اٌىإَح اٌّرٍىٌ2130
زٍ اٌغؼادج اٌغشتٍ اٌّرٍىٌ 2130
زٍ إٌغُُ اٌّظٍُح 2170
لشب إداسج ؽشوح فغفاط اٌّظٍُح 2170
تدأة اداسج ؽشوح فغفاط لفقح
اٌسٍ اٌؾشلٍ اٌّظٍُح

اٌّظٍُح

5
1
2
3
4
5
6
7
أَ اٌؼشائظ

8
9
10
11
12
13
14

تٍخُش

سوضح اٌّدذ
سوضح إٌّدُ
سوضح فضاء دسَُ
سوضح االُِش اٌقغُش
سوضح اٌطفً اٌٍّه
سوضح وشاُِؼ اإلِرُاص
سوضح أفذلائٍ اٌقغاس
سوضح اٌطفً اٌّثذع
سوضح تاتا ؽاسٌى
سوضح لقش اٌّالئىح
خٕح األزالَ
اٌؼثالشج
لشَح اٌغٕافش
سوضح خٕح األطفاي

15

سوضح آالء اٌشزّاْ

1

سوضح اٌغٕافش

1
2
عُذٌ ػُؼ

سوضح اٌشزاب

3
4

سوضح االًِ
سوضح األُِش اٌقغُش
سوضح اٌّالئىح
سوضح سؤي اٌّغرمثً

اٌسٍ اٌؼّاٌٍ اٌّظٍُح 2170
اٌسٍ اٌؼقشٌ أَ اٌؼشائظ 2110
اٌسٍ اٌؼقشٌ أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ اٌغىاٌُّح أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ اٌثشاهُّح أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ اٌضهىس اوالد تٍسغٓ أَ اٌؼشائظ 2110
طشَك اٌشدَف أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ االًِ وساء اٌّذسعح اٌخافح

أَ اٌؼشائظ 2110

زٍ اوالد عؼُذ أَ اٌؼشائظ 2110
اٌسٍ اٌؼّاٌٍ أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ اٌؾثاب عثشوٌظ أَ اٌؼشائظ 2110
اٌسٍ اٌؼقشٌ أَ اٌؼشائظ 2110
اٌسٍ اٌؼّاٌٍ أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ إٌىس أوالد تىَسًُ أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ اٌغىاٌُّح أَ اٌؼشائظ 2110
زٍ أوالد ِثشون طشَك لفقح أَ اٌؼشائظ 2110
طشَك اٌطٍر تٍخُش 2151
عُذٌ ػُؼ اٌّشوض 2150
عُذٌ ػُؼ 2150
عُذٌ ػُؼ 2150
زٍ إٌغُُ  2عُذٌ ػُؼ 2131

عُذٌ ػُؼ

5
1
صأىػ

2
3
4

لفقح اٌؾّاٌُح

1

سوضح اعرثشق
سوضح ػقافُش اٌدٕح
سوضح اٌفشدوط
سوضح األطفاي إلشأ
سوضح اٌرأٌك
سوضح أطفاي اٌثشاػُ

عُذٌ ػُؼ اٌّشوض زٍ إٌىس عُذٌ ػُؼ 2131
صأىػ اٌّسطح صأىػ2116
لشب ِذسعح اٌثهٍىٌح صأىػ2116
صأىػ لشب اٌّذسعح صأىػ2116
زٍ اٌؼّاي صأىػ 2116
ِٕضي ُِّىْ أوالد وهُثح 2141
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لفقح

المعتمذية

العذ الرتبي

إسم المحضنة

لفقح اٌدٕىتُح

1

ِسضٕح اٌثٍذَح

العنوان
ٔهح ٍُِىد اٌذواٌٍ لفقح 2100
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المعتمذية

لفقح اٌدٕىتُح
لفقح
اٌمقش
اٌّرٍىٌ

العنوان

العذ الرتبي

إسم المحضنة

1

ِسضٕح ٍِّىح اٌطفً

2

ِسضٕح فضاء اٌُاعُّٓ

3

طُىس اٌغالَ

4

اٌّالئىح

1

ِسضٕح ٍِّىح األِشاء 2

1

اٌسٕاْ

زٍ اٌشئُظ لشب تٍذَح اٌّرٍىٌ 2130

2

اإلِرُاص

زٍ اٌغؼادج اٌغشتٍ أِاَ اٌّؼهذ اٌثأىٌ اٌّرٍىٌ 2130

ٔهح األهشاَ اٌذواٌٍ لفقح 2100
ٔهح فٍغطُٓ لشب إػذادَح زُّذج وزادج زٍ إٌىس لفقح 2100
ٔهح اٌّغشب زٍ اٌؾثاب لفقح 2100
زٍ األخىج صسوق لفقح 2100
طشَك ِؼهذ أزّذ ذٍٍٍُ ؽاسع اٌىازح اٌمقش2111

