
 منوبة بوالية 8102قائمة اسمية لرياض ومحاضن األطفال المتحصلة على وصل إيداع لسنة 
 

  بوالية بمنوبة التابعة للخواصاألطفال  رياضل اإلسمية قائمةال 

 

 انؼُىاٌ اطى انزوضخ انؼذد انزتجٍ انًؼتًذَخ انىالَخ

 زٍ االَشزاذ انذَذاٌ  ،َهح انسذائك 9 خُهبٌ 10 يُىثخ يُىثخ

 َهح طبرق ثٍ سَبد انذَذاٌ 10 ايُب 10 يُىثخ

 َهح فهظطٍُ زٍ األيم انذَذاٌ  01 انًالئكخ 10 يُىثخ

 َهح انجهذَخ يُىثخ 09 ػبنى انطفىنخ يزَىيخ 10 يُىثخ

 زٍ االيم انذَذاٌ ئفَهح انطب 00 انجالثم 10 يُىثخ

  انشغبنٍُ يُىثخَهح  88 ثُخ 10 يُىثخ

 انذَذاٌَهح انظزول  10 خُخ يزَىيخ 10 يُىثخ

 يُىثخ زٍ طجزونض  جؼم َُهح ز 00 َبطًٍُ أيُزح 18 يُىثخ

 َهح اثٍ اندشار يُىثخ  0 انفزدوص انصغُز 19 يُىثخ

 انىططً َهح اثٍ سَذوٌ يُىثخ 0 لىنذٌ كُذس Golden Kids   01 يُىثخ

 َهح غبَب انذَذاٌ 10 شبد اناليؼخاانفز 00 يُىثخ

 ػجذح يُىثخَهح يسًذ  10 َىطف 00 يُىثخ

 َهح انًُظتُز انذَذاٌ  00 خُخ االزالو 00 يُىثخ

 يُىثخ زٍ انجزتمبل انُزخض إلبيخ صغبر  ًأزه 00 يُىثخ

 زٍ األيم انذَذاٌ َهح َبثهض 00          ػالء انذٍَ 00 يُىثخ

 تًبو يُىثخ انىططً أثىَهح  تًبو أثى 00 يُىثخ



 

 زٍ االيم انذَذاٌ ُخَهح االطًبػُه 10 نُُب 00 يُىثخ

 َهح غذَز انمهخ يُىثخ 0 زًزاء زًزاء 08 يُىثخ

 انذَذاٌ َهح انطبهز صفز 10 انذة انصغُز 09 يُىثخ

 َهح َبثهض يُىثخ انىططً 00 انُبطًٍُ 01 يُىثخ

 يُىثخ َهح انًذَُخ انًُىرح 0 طُىر اندُخ  00 يُىثخ

 َهح انجظبتٍُ انذَذاٌ كىكظُُبل 00 يُىثخ

 يُىثخ زٍ انجزتمبل B26ػشَش َهح االكهُم إلبيخ طُىر اندُخ  00 يُىثخ

 فم انذَذاٌََهح انمز 10 األيُزح يزَى 00 يُىثخ

 َهح انزَبض انذَذاٌ 01 انطفم انظؼُذ Happy Kids 00 يُىثخ

 يُىثخ  َهح يُخبئُم َؼًُخ ثُجب 00 يُىثخ

 انذَذاٌ انىفبقَهح انشسزور زٍ  00 انًالن انًتًُش 00 يُىثخ

 َهح انفالزخ طُذٌ ػًز يُىثخ 00 ػُذ أيًُخ 08 يُىثخ

 يُىثخ َهح االخبص زٍ انجزتمبل 10 انفزدوص 09 يُىثخ

 يُىثخ شبرع فززبد زشبد 00 نُذر كُذس Leader Kids 01 يُىثخ

 يُىثخ طجزونض 10شمخ  00ػًبرح  انؼجبلزح 00 يُىثخ

 يُىثخ هزَزح أثىَهح  10 انطفم انذكٍ 00 يُىثخ

 َهح انؼزاق زٍ انجزتمبل يُىثخ 10 انُدىو اناليؼخ 00 يُىثخ

 َهح لصز طؼُذ زٍ األيم انذَذاٌ disney house 00  دَشَبٌ هبوص 00 يُىثخ

 bee happy ثٍ هبثٍ كُذس 00 يُىثخ
kids 

 َهح انًًهكخ انؼزثُخ انظؼىدَخ زٍ انجزتمبل يُىثخ

 انُخُم زٍ انجزتمبل يُىثخَهح  00 رَسبَخ 00 يُىثخ

 زٍ انجزتمبل  يُىثخ 0البيخ اثٍ سهز ػذد  رًَب 00 يُىثخ

 َهح يصطفً خشَذار انذَذاٌ   01 فززخ انطفم 08 يُىثخ



 

 

 

 

 يُىثخ

 دوار هُشز شبرع انشهذاء 000  انًالئكخ 09 دوار هُشز

 دوار هُشز انتطهُز()لزة دَىاٌ  انمبطى انشبثٍ أثىشبرع  انظُذثبد 01 دوار هُشز

 َهح انًبالوٌ دوار هُشز 00 طتبر صغبر 00 دوار هُشز

 دوار هُشز ُظُزان ثٍَُهح  10 انزَبٌ 00 دوار هُشز

 دوار هُشز َهح تًُى اثٍ انًؼش خُخ انىنُذ 00 دوار هُشز

 دوار هُشز  َهح اإليبو انشبفؼٍ زٍ خبنذ اثٍ انىنُذ 00 انفزاشبد 00 دوار هُشز

 زٍ انشجبة دوار هُشز  انمبطى انشبثٍ أثىشبرع  ػصبفُز اندُخ 00 دوار هُشز

 دوار هُشز  َهح كُذار زٍ انُظُى 0 طُىر اندُخ 00 دوار هُشز

 دوار هُشز انؼهذ اندذَذ  إلبيخشبرع انًُدٍ طهُى  ثزاػى هُفبء 00 دوار هُشز

 َهح لصز هالل دوار هُشز انغشال خأكبدًَُ 08 دوار هُشز

 دوار هُشز  زٍ خبنذ اثٍ انىنُذ (tus )َهبَخ خظ  0000َهح  انفزاشبد اناليؼخ 09 دوار هُشز

 دوار هُشز  0001َهح  88 شزَفخ 01 دوار هُشز

 خىيٍُ  دوار هُشزَهح  happy child  10انطفم انظؼُذ  00 دوار هُشز

 دوار هُشزانؼهذ اندذَذ  إلبيخ  َهح زًىدح ثبشب خُخ انؼصبفُز 00 دوار هُشز

 ( دوار هُشز 0000)َهح خُز انذٍَ انسضزيٍ   toutou mayara طىطى يُبر 00 دوار هُشز

 دوار هُشز  َهح انمبضٍ ػُبض زٍ خبنذ اثٍ انىنُذ10 ايُزح 00 دوار هُشز



 

 دوار هُشز  زٍ خبنذ اثٍ انىنُذ00ػذد  األيم  إلبيخ األيم 00 دوار هُشز

 دوار هُشز  َهح انًُدٍ طهُى  Best Kids 090أفضم األطفبل  00 دوار هُشز

 دوار هُشز شبرع انشهذاء  80 انًالئكخ 00 دوار هُشز

 َهح انكبف دوار هُشز فضبء يزاو 08 دوار هُشز

 دوار هُشز  َهح خبنذ اثٍ انىنُذ 0001َهح  Alin Kidsأنٍُ كُذس  09 دوار هُشز



 
 
 
 
 
 
 

   

 

 َهح َىطف صبزت انطبثغ وادٌ انهُم 10 طُذثبد  09 وادٌ انهُم 

 وادٌ انهُمَهح اثٍ رشُك  01 انسجُت 01 وادٌ انهُم

 َهح االًَبٌ زٍ انًُتشِ وادٌ انهُم 10 انغفزاٌ 00 وادٌ انهُم

 َهح انخطبف زٍ اندُبٌ وادٌ انهُم 18 انُبطًٍُ 00 وادٌ انهُم

 انزَبزٍ وادٌ انهُم إثزاهُىَهح  00 انتأهُم 00 وادٌ انهُم

 واوٌ وادٌ انهُمشان ػهٍشبرع  أزالو 00 وادٌ انهُم

 َهح ػًبر ثٍ َبطز زٍ انُدبح وادٌ انهُم 00 صغبر ًأزه 00 وادٌ انهُم

 شجبو َهح انجشُز خزَف زٍ انىفبق 10 انظُبفز 00 وادٌ انهُم

 انُموادٌ َهح ػجذ هللا ثٍ ػجبص انمجبػخ  انظُبفز 00 وادٌ انهُم

 انمجبػخ وادٌ انهُم انهذي 08 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم َهح اإليبو طسُىٌ 10 يبيُُى 09 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم َهح انُدبح 00 انشهىر 01 وادٌ انهُم

 خبَفٍ وادٌ انهُم 00شبرع  َمبر انشهىاٍَ 00 وادٌ انهُم

 َهح انُخُم طؼُذح َهح انىازخ 09 انُدبذ 00 وادٌ انهُم

 َهح انُبطًٍُ وادٌ انهُم 01 األيبٌ 00 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم 0تىطؼخ شجبو لجبنخ انًذرطخ زٍ انىرد 08يمظى  يزَىيخ 00 وادٌ انهُم

 َهح انُبطًٍُ زٍ انهُبء  10 درح 00 وادٌ انهُم



 

 

 

 

 وادٌ انهُمَهح ثذَغ انهًذاٍَ  10 أليًُخ يجبركخ 00 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم زٍ انُظُى طؼُذح ثزاػى انُظُى 00 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم زٍ ثُصز انمجبػخدَُبر  انًهبخز أثى َهح 00 فزدوص انجزاػى 08 وادٌ انهُم

 َهح انجبَُب زٍ انظؼبدح وادٌ انهُم 10 صالذ انذٍَ 09 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم صزثُب شجبوَهح   10 خشَزح األطفبل 81 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم َهح يسًىد انجبرودٌ صُهبخخ 10 انصغُز األيُز 80 انهُموادٌ 

 شبرع االطتمالل شجبو وادٌ انهُم 80 ازجبة انظُبفز 80 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم 0زٍ انىرد  َهح اثٍ طفُم شجبو انهُبء 80 وادٌ انهُم

 شبرع انسذائك وادٌ انهُم 10 يُكٍ يبوص 80 وادٌ انهُم

 َهح َشَذ ثٍ أثٍ طفُبٌ انمجبػخ وادٌ انهُم 00 ػًز 80 وادٌ انهُم

 َهح انًسطخ انمجبػخ وادٌ انهُم  10 انًدذ كُذس 80 وادٌ انهُم

 َهح كبيجال زٍ انُبطًٍُ وادٌ انهُم 00 هبثٍ كُذس 80 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم شجبو َهح اإلسدهبر زٍ ثىسَذ 09 كُشح هبثٍ ثبَجٍ 88 وادٌ انهُم

 زٍ انزَبض انظؼُذح وادٌ انهُم أيىَخ 89 انهُموادٌ 

 َهح انُبطًٍُ تمظُى انهُبء وادٌ انهُم 01 يُذو 91 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم َهح ػجبص اثٍ ػجذ انًطهت انمجبػخ 09 االيُز 90 وادٌ انهُم

 وادٌ انهُم )+++++( 0زٍ انُبطًٍُ ثدبوح  يبيٍ فطىيخ 90 وادٌ انهُم



 

 

 يُىثخ

 طجزثخ 0زٍ انظىَر  000 ايٍ فبطًخ 90 طجزثخ

 طجزثخ زٍ انشبث0900ٍيبرص  10َهح  انكىثز 90 طجزثخ

 طُذٌ ثٍ زظٍُ طجزثخَهح  0 خُخ انؼصبفُز 90 طجزثخ

 طجزثخ زٍ انظىَر 00 أيُخ 90 طجزثخ

 زٍ انزخبء طجزثخأود  00َهح  انزخبء 90 طجزثخ

 َهح ػجذ انززًبٌ اثٍ خهذوٌ زٍ انزيبل طجزثخ انشهزاء 98 طجزثخ

 زٍ انظىَر طجزثخ 08 ايٍ صجبذ 99 طجزثخ

 انذخُهخ طجزثخ روػخ 011 طجزثخ

 اود زٍ انزخبء طجزثخ 00َهح  االَىار 010 طجزثخ

 طجزثخ َهح انسجُت ثبيز االيتُبس 010 طجزثخ

 طجزثخ َهح صاليجى ثبة انىاد ايٍ طُُخ 010 طجزثخ

 انسٍ اندذَذ انذخُهخ طجزثخ يهكخ 010 طجزثخ

 طجزثخ خ انشىَمٍئانجُ شبرع شبداانفز 010 طجزثخ

 طجزثخ زٍ فزَظب انشىَمٍ اندىهزح 010 طجزثخ

 خبيغ انُىر لجبنخزٍ انُظُى  انصغُز األيُز 010 طجزثخ

 طجزثخ طزَك انشىَمٍ دَُب انفزذ 018 طجزثخ

 انشَتىٌ طجزثخ ثئز انؼجبلزح انصغبر 019 طجزثخ

 زٍ انجظبتٍُ طجزثخ ػصبفُز انجظبتٍُ 001 طجزثخ

 انًالطٍُ طجزثخ انفزدوص 000 طجزثخ

 َهح انًسطخ طجزثخ ػبنى انصغبر 000 طجزثخ

 زٍ انشبثٍ طجزثخ انسُبح 000 طجزثخ



 

 

 

 يُىثخ

 ثزاج انؼزوطُخ )لزة انًذرطخ اإلثتذائُخ(  انجطبٌ انجزاء 000 انجطبٌ

 زٍ اإلطتمالل ثزج انتىيٍ انجطبٌ االيتُبس 000 انجطبٌ

 زٍ انُصز انجطبٌ االيتُبس 000 انجطبٌ

 َهح طبلُخ طُذٌ َىطف انجطبٌ انُدىو 000 انجطبٌ

 ثزج انتىيٍ انجطبٌ انفزذ 008 انجطبٌ

 يُىثخ

 زٍ انُدبح اندذَذح انمذًَخ انجزاػى 009 اندذَذح

 اندذَذح جههىاٌانَهح ػهٍ  18 انشهىر 001 اندذَذح

 اندذَذح انمذًَخ أود 10َهح  10 انفزدوص انصغُز 000 اندذَذح

 اندذَذح انشاهزح َدُجخزٍ  انجالثم 000 اندذَذح

 اندذَذح انسذَثخ شبرع انسجُت ثىرلُجخ انُىر 000 اندذَذح

 اندذَذح َهح انذكتىر انظبفٍ انُبطًٍُ 000 اندذَذح

 اندذَذح انمذًَخ تمظُى انمُشاٍَ انشهىر 000 اندذَذح

 اندذَذح انسذَثخ َهح يسًذ انمصبة 00 انظُذثبد 000 اندذَذح

 انمذًَخاندذَذح  َهح َدُت يسفىظ تمظُى انمُشاٍَ زٍ انُدبح 00 انُخجخ 000 اندذَذح

 اندذَذح انمُشاٍَزٍ  انُدىو 008 اندذَذح

 اندذَذح 0 انًُصىرح طُىر اندُخ 009 اندذَذح

 0000شىاط  0زٍ انُىر انًالئكخ 001 اندذَذح

 انًذرطخ شىاط اندذَذحزٍ  لزطبج خأكبدًَُ 000 اندذَذح

 شىاط زٍ انطُت انًهُزٌ  األيم 000 اندذَذح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زٍ انظىاطٍ اندذَذح انمذًَخ  انسُبٌ 000 اندذَذح

 انشاهزح اندذَذح اإليتُبس 000 اندذَذح

 زٍ يبطز  اندذَذح انهذاَخ 000 اندذَذح

 تمظُى ثُطب زٍ انُصز اندذَذح انًُبرح 000 اندذَذح

 َهح انذكتىر انظبفٍ اندذَذح انسذَثخ لىص لشذ 000 اندذَذح



 

 

 

 

 

 

 

 

 يُىثخ   

 انسجُت ثىرلُجخ ثزج انؼبيزٌشبرع  81 انجزاػى 008 ثزج انؼبيزٌ

 ثزج انؼبيزٌزٍ انًُبػٍ   شبرع زُجؼم طُىر اندُخ 009 ثزج انؼبيزٌ

 زٍ انسفصُخ ثزج انؼبيزٌ انًالئكخ 001 ثزج انؼبيزٌ

 انًظبػذٍَ ثزج انؼبيزٌ خُخ انصغبر 000 ثزج انؼبيزٌ

  شبرع فززبد زشبد ثزج انؼبيزٌ أخُبل انًظتمجم 000 ثزج انؼبيزٌ

 ثزج انُىر  ثزج انؼبيزٌ خُخ االطفبل 000 ثزج انؼبيزٌ



 

 

 

 

 

 

 

 يُىثخ

 يبرص 01َىفًجز زٍ  0شبرع  انجهدخ 000 انًزَبلُخ

 شبرع انسجُت ثىرلُجخ انًزَبلُخ طُبثم االيم 000 انًزَبلُخ

 شبرع انجُئخ انًزَبلُخ 10 انصغُز األيُز 000 انًزَبلُخ

 َهح االَض زٍ انطُت انًهُزٌ 10 انًدذ 000 انًزَبلُخ

 انشهبيخَهح انجبكظتبٌ زٍ  انجزاػى 008 انًزَبلُخ

 زٍ انطُت انًهُزٌ زبسو 009 انًزَبلُخ

 انًزَبلُخ َهح اندًهىرَخ 10 انؼُذنُت 001 انًزَبلُخ

 َهح تىَض زٍ انظؼبدح 10 تُتب 000 انًزَبلُخ

 انًزَبلُخ َهح انًُدٍ طهُى 00 انُىر 000 انًزَبلُخ

 انًزَبلُخزٍ انخضزاء  واَهٍُ االء 000 انًزَبلُخ

 طجهتش انًزَبلُخ ػًز 000 انًزَبلُخ

 زٍ انجظبتٍُ طزَك انًزَبلُخ ػهٍ ثبثب 000 انًزَبلُخ

 َهح انخزطىو  00 تىتٍ فزوتٍ 000 انًزَبلُخ

 َهح هبروٌ انزشُذ زٍ طبرق اثٍ سَبد انًالئكخ 000 انًزَبلُخ

 انفدخ انًزَبلُخ كتكىد 008 انًزَبلُخ

 يبرص انًزَبلُخ 01زٍ  انشهزاءفبطًخ  009 انًزَبلُخ



 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للجمعيات والمنظمات بوالية بمنوبة 

 

 

 

 القائمة اإلسمية لمحاضن األطفال التابعة للخواص بوالية منوبة 

 

 

 انؼُىاٌ اطى انزوضخ انؼذد انزتجٍ انًؼتًذَخ انىالَخ

 طُذٌ ػهٍ انسطبة انًزَبلُخ طُبثم األيم 10 انًزَبلُخ يُىثخ

 انمجبػخ وادٌ انهُمشبرع كهُخ اِداة  انهذاَخ 10 وادٌ انهُم

 انذخُهخ طجزثخ انتًُش 10 طجزثخ

 زٍ انزيبل طجزثخ خُم انغذ 10 طجزثخ

 َهح طبرق ثٍ سَبد اندذَذح انفالذ 10 اندذَذح

 َهح ػجذهللا انصهؼبٍَ دوار هُشز شجبة انغذ 10 دوار هُشز

 انؼُىاٌ نًسضُخاطى ا انؼذد انزتجٍ انًؼتًذَخ انىالَخ

 يُىثخ

 َهح اثٍ سَذوٌ يُىثخ 10 لىنذٌ كُذص 10 يُىثخ

 َهح انفبراثٍ يُىثخ انىططً يُىثخ 10 ثُجب 10 

 َهح غبَب انذَذاٌ 10 انفزاشبد اناليؼخ 10

 َهح انًُظتُزانذَذاٌ خُخ األزالو 10

 

 10 ثزج انؼبيزٌ
 

 شبرع انسجُت ثىرلُجخ ثزج انؼبيزٌ 81 انجزاػى


