
انعىىاناضم انروضحانععذ انرتثًانمعتمذٌح      انىالٌح 

َهح اثٍ ضُُب اندىروضخ األطفبل يركت انطفىنخ اندى 1اندىانًهذَخ

َهح اضجبَُب انشبثخ روضخ األطفبل انُصرثبنشبثخ2انشبثخانًهذَخ

َهح أحًذ ثٍ ػجذ هللاروضخ األطفبل انسهىر3ثىيرداشانًهذَخ

انؼُىاٌاضى انروضخانؼذد انرتجٍانًؼتًذَخ      انىالَخ 

حٍ انطبهر صفر (خًؼُخ انتضبيٍ  )روضخ رثُغ انطفىنخ   1انًهذَخانًهذَخ

شبرع ػهٍ ا نجههىاٌ انسهراء انًهذَخ (يُظًخ انترثُخ و االضرح)روضخ األطفبل االَص 2انًهذَخانًهذَخ

انطؼذ انًهذَخ(خًؼُخ انتضبيٍ )روضخ األطفبل انطؼذ 3انًهذَخانًهذَخ

انجرادػخ لصىر انطبف(خًؼُخ انتضبيٍ)روضخ األطفبل األخُبل 4لصىر انطبفانًهذَخ

 اندى13َهح انًكٍُُ ػذد (خًؼُخ انتضبيٍ)روضخ األطفبل األخُبل 5اندىانًهذَخ

 تىالٌح انمهذٌح2018قائمح اضمٍح نرٌاع ومحاضه األطفال انمتحظهح عهى وطم إٌذاع نطىح 

انقائمح  االضمٍح نرٌاع األطفال انتاتعح نهثهذٌاخ تىالٌح انمهذٌح 

انقائمح  األضمٍح نرٌاع األطفال انتاتعح نهجمعٍاخ و انمىظماخ تىالٌح انمهذٌح 



َهح اثى انمبضى انشبثٍ ضُذٌ ػهىاٌ (خًؼُخ انتضبيٍ)روضخ األطفبل انجراػى 6ضُذٌ ػهىاٌانًهذَخ

5112كركر (خًؼُخ انتضبيٍ)روضخ أطفبل انطفم انطؼُذ 7ثىيرداشانًهذَخ 

انمىاضى انغرثُخ انُفبتُخ شرثبٌ(خًؼُخ انتضبيٍ)روضخ األطفبل انُبضًٍُ 8شرثبٌانًهذَخ

شبرع ػهٍ انجههىاٌ(خًؼُخ انتضبيٍ )روضخ األطفبل االلجبل 9أوالد انشبيخانًهذَخ

شبرع انمبهرح هجُرح(خًؼُخ انتضبيٍ )روضخ األطفبل األَص 10هجُرحانًهذَخ  

حٍ انتؼًُرانطىاضٍ(خًؼُخ انتضبيٍ )" انفردوش" روضخ األطفبل 11انطىاضٍانًهذَخ

شبرع ثىرلُجخ(خًؼُخ انتضبيٍ )روضخ األطفبل انؼصبفُر 12يهىنشانًهذَخ

انؼُىاٌاضى انروضخانؼذد انرتجٍانًؼتًذَخ      انىالَخ 

انًهذَخ

انًهذَخ

1

5100ـذد انًهذَخ 72َهح اثٍ اندسار ػـروضخ أطفبل ضى ضى

انًهذَخ

انًهذَخ

2

شبرع اندًهىرَخ هُجىٌروضخ أطفبل ضهطجُم

انًهذَخ

انًهذَخ

3

طرَك تىَص انًهذَخروضخ أطفبل فضبء يبرَُب

انًهذَخانًهذَخ

4

حٍ اندىهرح ضُذٌ يطؼىدروضخ األيراء

انقائمح االضمٍح نرٌاع األطفال انتاتعح نهخىاص تىالٌح انمهذٌح 



انًهذَخانًهذَخ

5

َهح يأيىٌ هُجىٌروضخ زهىر انغذ

انًهذَخانًهذَخ

6

َهح ػمبرة انًهذَخروضخ فضبء انطفم انًهك

انًهذَخانًهذَخ

7

َهح يحًذ  ػجذ انطالو ثرج انراشروضخ أطفبل انجراػى

انًهذَخانًهذَخ

8

شبرع انطُت انًهُرٌ أدَص أثبثبروضخ أطفبل األضذ انًهك

انًهذَخانًهذَخ

9

َهح يىرَطبَُبروضخ أطفبل فضبء دحذذ

انمهذٌحانمهذٌح
10

5121شبرع انحجُت ثىرلُجخ رخُش روضخ ضجبَص تىٌ

انمهذٌحانمهذٌح
11

َهح انرَحبٌ زوَهخروضخ أطفبل روزٌ

انمهذٌحانمهذٌح
12

شبرع اندًهىرَخ لجبنخ انًذرضخ انطالوروضخ أطفبل يًهكخ انؼصبفُر

انمهذٌحانمهذٌح
13

 انًهذَخ5199َهح ضىضخ روضخ األطفبل األثطبل

انمهذٌحانمهذٌح
14

 انًهذَخ5111شبرع إثٍ اندسار هُجىٌ روضخ أطفبل انتفىق

انمهذٌحانمهذٌح
15

 رخُش5121 أفرَم 9َهح روضخ أطفبل انُىارش

انمهذٌحانمهذٌح
16

َهح انطبضٍ رختروضخ انذر انصبفٍ

انمهذٌحانمهذٌح
17

5100َهح انحرَخ انًهذَخ روضخ أطفبل انطُبفر



انمهذٌحانمهذٌح
18

 انًهذَخ5100حٍ األَذنص روضخ ثراػى اندُخ

انمهذٌحانمهذٌح
19

5100َهح يبَذاش فراَص روضخ َىارح انًذَُخ

انًهذَخانًهذَخ

20

َهح انهبدٌ شبكر هُجىٌروضخ انُىر هُجىٌ

انًهذَخانًهذَخ

21

 رخُش5121َهح انحجُت ثبير روضخ أطفبل انطُذثبد

انًهذَخانًهذَخ

22

َهح اثٍ اندسار هُجىٌروضخ أطفبل  اإليتُبز

انًهذَخانًهذَخ

23

 رخُش5121َهح انُصر روضخ أطفبل انُبضًٍُ

انًهذَخانًهذَخ

24

شبرع انجُئخ ثرج ػرَفروضخ أطفالل دروة انُدبذ

انًهذَخانًهذَخ

25

َهح يحًذ ػثًبٌ هُجىٌروضخ أطفبل األفبق

انًهذَخانًهذَخ

26

5111َهح اثٍ اندسار هُجىٌ انًهذَخ "انجراػى " روضخ أطفبل 

انًهذَخانًهذَخ

27

5100طريق تىوس هيبىن المهذيت "كُذز الَذ " روضخ أطفبل  

انًهذَخانًهذَخ

28

 هيبىن المهذيت5111وهج حسه عاشىرة الروضت "1ػُىٌ انطفىنخ"روضخ أطفبل 

انًهذَخانًهذَخ

29

وهج الصفاء هيبىن"2ػُىٌ انطفىنخ "روضخ أطفبل 

انًهذَخانًهذَخ

30

وهج محمذ صفر  العقربي زويلت"األيراء"روضخ أطفبل 



انًهذَخانًهذَخ

31

شيبت المهذيت"انجراػى"روضخ أطفبل 

انًهذَخانًهذَخ

32

5121 رجيش 27وهج أسذ أبه الفراث عذدثرخُش" األطفبل انصغبر " روضخ أطفبل 

انًهذَخانًهذَخ

33

وهج الميىاء زويلت"ػبنى األطفبل "روضخ األطفبل 

انمهذٌحانمهذٌح
34

 المهذيت5100زويلت وهج فىشاوت "انمهذٌح دٌسوً "روضح األطفال 

انمهذٌحانمهذٌح
35

5127السعذ المهذيت روضح أطفال انىىر

انمهذٌحانمهذٌح
36

5111وهج هادي شاكر شارع طاهر صفر هيبىن روضح األطفال إدٌال كٍذز

انمهذٌحانمهذٌح
37

 المهذيت5141السعفاث روضح أطفال انطهطان

انمهذٌحانمهذٌح
38

 مارس هيبىن02شارع  كٍذشA B Cروضح أطفال 

انمهذٌحانمهذٌح
39

 هيبىن المهذيت5111الروضت "كىس انمالئكح"روضح أطفال 

انمهذٌحانمهذٌح
40

5100وهج الخرطىم المهذيت "انعثقري انظغٍر"روضح أطفال 

انمهذٌح
41لصىر انطبف

أوالد طانح ضٍذي عطاكر انشرقٍحروضح أطفال انعىادل

انمهذٌح
42لصىر انطبف

 قظىر انطاف5180شارع أحمذ انتهٍهً روضح أطفال مالئكح انرحمان

انمهذٌح
43لصىر انطبف

طرٌق انحكاٌمح أوالد طانح قظىر انطافروضح أطفال األمم قظىر انطاف



قظىر انطافانمهذٌح

44

عثذ هللا تىخرٌض قظىر انطافروضح أطفال انفردوش

قظىر انطافانمهذٌح

45

وهج تركٍا انثرادعحروضح أطفال انفىز

قظىر انطافانمهذٌح

46

وهج انمذرضح قظىر انطافروضح جىح األطفال

قظىر انطافانمهذٌح

47

وهج خٍر انذٌه  قظىر انطافروضح أطفال انىٍروز

لصىر انطبفانًهذَخ

48

 خبَفٍ انجرادػخ14شبرع روضخ أطفبل طُىر اندُخ

لصىر انطبفانًهذَخ

49

 انجرادػخ5115َهح انحًبزح روضخ أطفبل انطفم انًهك

لصىر انطبفانًهذَخ

50

 أود لصىر انطبف13َهح روضخ أطفبل انطُذثبد

لصىر انطبفانًهذَخ

51

5180حٍ انحًبدح لصىر انطبف روضخ أطفبل انُبضًٍُ

لصىر انطبفانًهذَخ

52

5136حٍ انًذرضخ  انغضبثُخ روضخ أطفبل انجراػى

لصىر انطبفانًهذَخ

53

 لصىر انطبف5180َهح انصُىثر روضخ أطفبل انًالئكخ

لصىر انطبفانًهذَخ

54

 لصىر انطبف5180شبرع ػجذ انؼسَس انؼروٌ روضخ أطفبل األيراء

لصىر انطبفانًهذَخ

55

5126َهح انذوايُص طرَك اندىال ضهمطخ روضخ أطفبل ثراػى طُجخ

لصىر انطبفانًهذَخ

56

شبرع ثغذادروضخ أطفبل انًهك انصغُر



لصىر انطبفانًهذَخ

57

5180َهح ثُسرد لصىر انطبف روضخ أطفبل انؼصبفُر

لصىر انطبفانًهذَخ

58

َهح أحًذ انتهُهٍ طرَك انًُبلغ  لصىر انطبفروضخ أطفبل أحالو انطفىنخ

قظىر انطافانمهذٌح

59

5156انحطٍىاخ "انرٌان"روضح األطفال 

قظىر انطافانمهذٌح

60

5180شارع انمىجً ضهٍم روضح األطفال انىىاتغ

قظىر انطافانمهذٌح

61

تاب انقظر شارع تىرقٍثح قظىر انطافروضح أطفال ضارج

قظىر انطافانمهذٌح

62

شارع الهادي نويرة قصور الساف"روضتىا فً حىمتىا " روضح أطفال 

قظىر انطافانمهذٌح

63

حي المدرسة الغضابنة قصور السافروضح أطفال شمص انذٌه

انًهذَخ

اندى

64

 اندى5160شبرع انجُئخ  18روضخ أطفبل انُبضًٍُ اندى

انًهذَخ

اندى

65

5160َهح انًُدٍ ضهُى روضخ أطفبل انًالئكخ

انًهذَخ

اندى

66

 اندى5160َهح اثٍ ضُُب 0

67اندىانًهذَخ

 اندى5160ضبحخ ضُذٌ ثىهالل 2روضخ أطفبل انُطرٍَ نإليتُبز 

68اندىانًهذَخ

 اندى5160َهح فرحبد حشبد 3روضخ أطفبل انُطرٍَ ناليتُبز

69اندىانًهذَخ

 انًهذَخ5124انتالنطخ طرَك اندى روضخ أطفبل انجراػى



70اندىانًهذَخ

شبرع فرحبد حشبدروضخ أطفبل األَص

71اندىانًهذَخ

5160َهح انمذش روضخ ػصبفُر اندُخ

72اندىانًهذَخ

شبرع فرحبد حشبدروضخ أطفبل كبيهخ

73اندىانًهذَخ

طرَك صفبلصروضخ اِرَح

74اندىانًهذَخ

 اندى5160يبرش  20روضخ طُر  انًُُبر

75اندىانًهذَخ

َهح إثٍ اندسار اندى 13روضخ حىرَخ اندُخ

76اندىانًهذَخ

5124أوالد ثبنغىنخ انؼجبثطخ روضخ َىر انًؼبرف

77اندىانًهذَخ

 يبرش اندى20َهح "شًص انطفىنخ "روضخ أطفبل 

78اندىانًهذَخ

5160َهح نُجُب اندى "يُطبٌ" روضخ أطفبل 

79اندىانًهذَخ

5160َهح اثٍ ضُُب اندى روضخ أطفبل ػسَس يبيب

81اندىانًهذَخ
اندى 5160 َهح هبيرشىنذروضخ أطفبل تبج األيراء

انًهذَخ

82انشبثخ

َهح ػهٍ ثههىاٌ انًطبكٍُ 06روضخ أطفبل األشجبل

انًهذَخ

83انشبثخ

َهح ثٍ ػبشىر انشبثخروضخ أطفبل طُىر اندُخ



انًهذَخ

84انشبثخ

شبرع فرحبد حشبد انشبثخروضخ أطفبل ضى ضى

85انشبثخانًهذَخ

َهح انطبهر صفرروضخ أطفبل األزهبر

86انشبثخانًهذَخ

ـذد30َهح اندسائر ػـروضخ أطفبل انرَبٌ

87انشبثخانًهذَخ

َهح انًغرة حٍ اثى انىهبة انشبثخروضخ االيتُبز

88انشبثخانًهذَخ

َهح اثٍ اندسارروضخ َىارح انًذَُخ انشبثخ

89انشبثخانًهذَخ

يُطمخ انفراحتخ انشبثخروضخ أطفبل انطالو

90انشبثخانًهذَخ

حٍ انجطبتٍُروضخ أطفبل آرَبو

91انشبثخانًهذَخ

ـذد انشبثخ01َهح انًرضً ػـروضخ لصر انطفىنخ

انمهذٌح

92انشبثخ

شبرع ثرج خذَدخروضخ رَبحٍُ انشبثخ

انمهذٌح

93انشبثخ

5170َهح حُجؼم انشبثخ روضخ إشراف

انمهذٌح

94انشبثخ

5142 (1)شبرع فرحبد حشبد زَمخ "يًهكخ األيُر انصغُر"روضخ األطفبل 

95انشبثخانًهذَخ

5170طرَك انًرضً انشبثخ روضخ أطفبل انطُذثبد

96انشبثخانًهذَخ

 انشاتح5170شارع انحثٍة تىرقٍثح روضح أطفال عروش انثحر



97انشبثخانًهذَخ

5170انطؼفبد انشبثخ"انىئبو"روضخ أطفبل 

98ضُذٌ ػهىاٌانًهذَخ

شبرع ثىرلُجخ ضُذٌ ػهىاٌروضخ أطفبل انًُبر

99ضُذٌ ػهىاٌانًهذَخ

5190َهح انمذش ضُذٌ ػهىاٌ روضخ أطفبل األيُر

100ضُذٌ ػهىاٌانًهذَخ

َهح انؼرثٍ زروق  ضُذٌ ػهىاٌروضخ أطفبل َطر نطُىر انفردوش

101ضُذٌ ػهىاٌانًهذَخ

5190َهح اثٍ اندسار ضُذٌ ػهىاٌ روضخ أطفبل انُبضًٍُ

102ثىيرداشانًهذَخ

َهح اثراهُى انحبج يحًذ ثىيرداشروضخ أطفبل انُساهخ

103ثىيرداشانًهذَخ

5110َهح ػًر اثٍ انخطبة  ثىيرداش روضخ أطفبل أيُرح

104ثىيرداشانًهذَخ

َهح انغسانٍ لرة اندبيغ اندذَذروضخ أطفبل انُبضًٍُ

105ثىيرداشانًهذَخ

 انرواضٍ ثىيرداشروضخ أطفبل انجراػى

106ثىيرداشانًهذَخ

حىش ثىيرداشروضخ أطفبل ضجبَص تىٌ

107ثىيرداشانًهذَخ

 ثىيرداش5110انشىارػُخ روضخ أطفبل األرَح

108ثىيرداشانًهذَخ

انؼثبيُخ كركرروضخ أطفبل انجراػى

109ثىيرداشانًهذَخ

5112كركر انًذَُخ "اإلَالف"روضخ األطفبل 



110أوالد انشبيخانًهذَخ

َهح انًكٍ ثٍ يحًىد أوالد انشبيخروضخ أطفبل األَص

111أوالد انشبيخانًهذَخ

خبَفٍ أوالد انشبيخ14شبرع روضخ أطفبل طُىر اندُخ

112انطىاضٍانًهذَخ

شبرع فرحبد حشبد انطىاضٍروضخ أطفبل أيبٍَ ضجبَص تىٌ

113انطىاضٍانًهذَخ

انطىاضٍروضخ أطفبل انهُبء

114انطىاضٍانًهذَخ

ـذد انطىاضً انمركسٌح15انحً عـروضح انثراعم انجمٍهح

115انطىاضٍانًهذَخ

5140حٍ أثٍ خهذوٌ انطىاضبٌ روضخ أطفبل األخُبل

116انطىاضٍانًهذَخ

5140 انطىاضٍ 20يُطمخ ػذد happy kidsروضخ أطفبل 

117انطىاضٍانًهذَخ

5140حٍ اثٍ خهذوٌ انطىاضٍروضخ أطفبل َىرح

118انطىاضٍانًهذَخ

انكطبضُخ انهذيروضخ أطفبل انهذي

119انطىاضٍانًهذَخ

شبرع انحرَخ انطىاضٍروضخ أطفبل ضتبر ضغبر

120يهىنشانًهذَخ

يهىنش  شبرع هبدٌ شبكرروضخ أطفبل ضُذرال

121يهىنشانًهذَخ

 شبرع انحجُت ثىرلُجخ5114يهىنش روضخ أطفبل انجراءح

122يهىنشانًهذَخ

5114َهح أثى لبضى انشبثٍ "نُُب "روضخ األطفبل 



123يهىنشانًهذَخ

أوالد ػجذ هللاروضخ أطفبل اإليتُبز

124يهىنشانًهذَخ

شبرع يفتبذ انًشرٌروضخ أطفبل اإلرتمبء

125شرثبٌانًهذَخ

وهج انشهٍذ محطه حالٌطٍح شرتانروضح أطفال االمتٍاز

126شرثبٌانًهذَخ

5130انحً اإلداري روضح أطفال زهىر انغذ

127شرثبٌانًهذَخ

انقىاضم انغرتٍح انىفاتٍحروضح أطفال انىىر

128شرثبٌانًهذَخ

5135انىفاثٍح شرتان"انرائذ انظغٍر"روضح أطفال 

انؼُىاٌاضى انًحضُخانؼذد انرتجٍانًؼتًذَخانىالَخ

َهح يحًذ صفر انؼمرثٍيحضُخ األطفبل األيراء1انًهذَخانًهذَخ

شبرع انحجُت ثىرلُجخ هُجىٌيحضُخ األطفبل خُخ انرضُغ2انًهذَخانًهذَخ

انمبئًخ االضًُخ نًحبضٍ األطفبل انتبثؼخ نهخىاص ثىالَخ انًهذَخ 


