
العىىانإضم الزوضتالعدد الزجبياملعتمدًتالىالًت

 8192حي املزجان هادي الاطفال طبركت  (وسارة املزأة و الاضزة و الطفىلت وهبار الطً )روضت عزوص البدز  1طبركت جىدوبت 

الثكىت اللدًمت جىدوبت (وسارة الدفاع الىطني)روضت الياضمين اطفال الجيش 2جىدوبت جىدوبت

العىىانإضم الزوضتالعدد الزجبياملعتمدًتالىالًت

 2حي الىخيل (إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )روضت إلامتياس 1جىدوبت جىدوبت 

حي الشزفت (إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )روضت الىجاح 2جىدوبت جىدوبت 

(إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي  )3جىدوبت جىدوبت  روضت الىماء    حي الشغادًت  

بً بشير     روضت التفىق(إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )4جىدوبت الشماليت جىدوبت 

شارع بىركيبت  روضت الفزاشاث(إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )5وادي مليز جىدوبت 

غار الدماء ورغش   روضت البراعم(إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماع )6غار الدماء جىدوبت 

بلطت بىعاون  روضت الغطىن الخضز(إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )7بلطت بىعىان جىدوبت 

حي الخليج (إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )روضت البلبل الطغير 8بىضالم جىدوبت 

ههج الياضمين (إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )روضت الطمىح 9فزهاهت جىدوبت 

حي املزجان (إلاجداد التىوس ي للتضامً إلاجتماعي )روضت اليطزيً 10طبركت جىدوبت 

العىىانإضم الزوضتالعدد الزجبياملعتمدًتالىالًت

 54 مارص عدد 02هجه روضت العزفان 1جىدوبت جىدوبت 

 13 ههج أبي بكز ركم 2حي الىىر روضت ألاضدكاء الطغار2جىدوبتجىدوبت

حي الطىابل روضت الطىابل 3جىدوبتجىدوبت

طزيم البلدًت روضت جىهزة الزيف 4جىدوبتجىدوبت

 بوالية جندوبة2018قائمة اسمية لرياض ومحاضن األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 

اللائمت إلاضميت لزياض ألاطفال التابعت للخىاص بىالًت جىدوبت لطىت (3

اللائمت إلاضميت لزياض ألاطفال التابعت  للىساراث بىالًت جىدوبت (1

اللائمت إلاضميت لزياض ألاطفال التابعت للجمعياث واملىظماث بىالًت جىدوبت (2



 2ههج ضىضت حي الىخيل روضت راخت ماما 5جىدوبتجىدوبت

 47حي الحدائم عدد روضت الحدائم 6جىدوبتجىدوبت

31حي الجيش عدد روضت اليرعاث 7جىدوبتجىدوبت

حي الحدائم روضت ضلطبيل 8جىدوبتجىدوبت

ههج إًً ضيىاء روضت الامزاء 9جىدوبت جىدوبت 

ههج جىوظ10 روضت الامان 10جىدوبت جىدوبت   

 1 مارص حي الىخيل 2ههج روضت ألافم 11جىدوبت جىدوبت 

ههج عبد الكزيم العيادي روضت العال 12جىدوبتجىدوبت

 66حي الزياض عدد روضت امللك 13جىدوبتجىدوبت

ههج مططفى خزيف روضت الطفل الطعيد 14جىدوبتجىدوبت

حي الىخيل الثاوي روضت إبً خلدون 15جىدوبتجىدوبت

 2حي الهىاء املزوج روضت كىص كشح 16جىدوبتجىدوبت

حي الفائش ههج إًً الزومي روضت الطفل امللك 17جىدوبتجىدوبت

حي الىخيل الثاوي ههج إلامام سحىىن روضت الىفاق 18جىدوبتجىدوبت

01الشزفت عدد روضت طيىر الجىت 19جىدوبتجىدوبت

 جلطيم الحدائم 20روضت طيىر الجىت 20جىدوبتجىدوبت

حي الفائش ههج أبى لبابت ألاهطاري روضت العباكزة 21جىدوبتجىدوبت

حي املبرون روضت أخالم الطفىلت 22جىدوبتجىدوبت

حي الشزفت روضت الىجىم 23جىدوبتجىدوبت

حي الزمىج روضت الامل 24جىدوبتجىدوبت

 2هجه ضلياهت حي الىخيل روضت ألاوائل 25جىدوبتجىدوبت

حي الىطز الطعاًدًت روضت فضاء العطافير 26جىدوبتجىدوبت

 03حي الطعائدًت عدد روضت أمان 27جىدوبتجىدوبت

حي التطىر روضت هىىر الغد 28جىدوبتجىدوبت

حي الفزدوص روضت إلامتياس 29جىدوبت الشماليت جىدوبت

حي الفزدوص روضت شعار الىىر 30جىدوبت الشماليت جىدوبت



حي الفزدوص روضت الاوظ و الامل 31جىدوبت الشماليت جىدوبت

ههج الشياجين روضت املالئكت 32جىدوبت الشماليت جىدوبت

 2حي الشهىة عدد روضت البراءة 33جىدوبت الشماليت جىدوبت

حي الهادي بً خطين روضت البراعم 34جىدوبت الشماليت جىدوبت

 2حي الشهىة عدد روضت مملكت الىىارص 35جىدوبت الشماليت جىدوبت

حي املطتشفى روضت الطزور 36بىضالم جىدوبت

8170ههج الطىدان حي الزياض 7روضت عطافير الجىت 37بىضالم جىدوبت  

حي الطمزان روضت الزيان 38بىضالم جىدوبت

 الطىيت الجدًدي 33حي املجزدة عدد روض الامل 39بىضالم جىدوبت

حي الىخيل روضت ألاخالم 40بىضالم جىدوبت

 03حي الطزور عدد روضت البراعم 41بىضالم جىدوبت

 شارع الطيب املهيري روضت الطفل الطعيد 42بىضالم جىدوبت

ههج الحبيب ثامز روضت الىجاح 43بىضالم جىدوبت

ههج مجزدة روضت إكزأ و ألعب 44بىضالم جىدوبت

ههج الدهتىر طاهز الخميري روضت الياضمين 45بىضالم جىدوبت

حي ملين روضت عالم الطىافز 46بىضالم جىدوبت

ههج أبى اللاضم الشابي روضت الكتاهيت 47بىضالم جىدوبت

حي الزياض روضت الامل 48بىضالم جىدوبت

ههج اللدص17 روضت الفتتان 49بىضالم جىدوبت

حي فطىمت بىركيبت روضت إبً خلدون 50بىضالم جىدوبت

البئر ألاخضز روضت ضاجدة 51بىضالم جىدوبت

ههج علي بلهىان روضت العلماء الطغار 52غار الدماء جىدوبت

حي بىشهبىن روضت الفزدوص53غار الدماء جىدوبت

ههج الفائجت روضت هجىم ضغار 54غار الدماء جىدوبت

حي إًىاص روضت الامير الطغير55غار الدماء جىدوبت

حي الحدائم روضت العباكزة 56غار الدماء جىدوبت



حي الطعادة روضت إلامتياس و إلابداع 57غار الدماء جىدوبت

حي دلت عمارة روضت هجىم الغد 58غار الدماء جىدوبت

حي الطعادة روضت خىين 59غار الدماء جىدوبت

حي الشهىر روضت عطافير الجىت 60غار الدماء جىدوبت

حي الجامعروضت الامزاء 61وادي مليز جىدوبت

 عين ماسوس 1حي البطاجين عدد روضت ألاشبال و الشهزاث 62طبركت جىدوبت

شارع البيئت51 روضت الزيان 63طبركت جىدوبت  

عين الطبذ روضت الياضمين 64طبركت جىدوبت

 53ههج الجشائز عدد روضت املالئكت 65طبركت جىدوبت

 حي البطاجين روضت العطافير 66طبركت جىدوبت

حي الطيب املهيري ههج بنزرث روضت دار الطىافز 67طبركت جىدوبت

حي الكزهيش روضت املطتلبل 68طبركت جىدوبت

بزيد جاب هللا روضت عطافير الجىت 69طبركت جىدوبت

حي البطاجين روضت الامل 70طبركت جىدوبت

جاب هللا روضت شذي الىرد 71طبركت جىدوبت

ههج ًىضف بىريال فزهاهت روضت إلامتياس 72فزهاهت جىدوبت

ههج إبً الجشائز فزهاهت روضت البراعم 73فزهاهت جىدوبت

 8140 فزهاهت 82,ب,جلطيم الطىىبز صروضت طيىر الجىت 74فزهاهت جىدوبت 

ههج الحبيب بىركيبت روضت الامل 75فزهاهت جندوبة 

 عين دراهم 147ههج الحبيب بىركيبت عدد الاخىاث الفزوطيطكاهياث 76عين دراهم جىدوبت 

 مارص  عين دراهم 2حي ضغير ضغزون 77عين دراهم جىدوبت 

 مارص 2ههج إًً الشزف حي روضت البراءة 78عين دراهم جىدوبت 

العىىانإضم املدضىتالعدد الزجبياملعتمدًتالىالًت

حي الطىدوق اللىمي للتلاعد و الحيطت إلاجتماعيتمدضىت الطىابل1جىدوبت جىدوبت 

 حي الهىاء 2املزوج عدد مدضىت كىص كشح2جىدوبت جىدوبت 

اللائمت إلاضميت ملداضً ألاطفال التابعت للخىاص بىالًت جىدوبت (4



ههج الهادي شاهز مدضىت جىهزة الزيف3جىدوبت جىدوبت 

 2حي الشزفت عدد مدضىت طيىر الجىت4جىدوبت جىدوبت 

ههج إلامام سحىىن54 مدضىت جىاة الطغار5جىدوبت جىدوبت   

 مارص 2ههج الحجاس حي مدضىت املالئكت 6جىدوبت جىدوبت 

ههج مططفى خزيف مدضىت الطفل الطعيد 7جىدوبت جىدوبت 

 103حي الحدائم عدد مدضىت املالئكت الخطىة الاولى8جىدوبت جىدوبت 

حي الطيب املهيري ههج بنزرث مدضىت دار الطىافز9طبركت جىدوبت 

ههج إبً الجشار مدضىت خضً امي 10فزهاهتجىدوبت 


