
العنوانالروضة اسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

طشَك ِذسعخ اٌسشط اٌىطٍٕ ثُش ثىسلجخأزالَ اٌطفىٌخ1الحماماتنابل

 ِٕبسح اٌسّبِبدAFHأوبدَُّخ اٌطف2ًالحماماتنابل

طشَك عُذٌ زّبد ِٕبسح اٌسّبِبداألزال3َالحماماتنابل

ثٍٕ واًَ ثُش ثىسلجخاالِزُبص4الحماماتنابل

ؽبسع أثى ظجٍاالِزُبص5الحماماتنابل

ٔهح عبٌُ زىاياألُِش اٌقغُش6الحماماتنابل

رمغُُ زىاي ِٕبسح اٌسّبِبداٌجشاػ7ُالحماماتنابل

زٍ عُذٌ ثىػٍٍ طشَك األطشػ ثُش ثىسلجخاٌجشاػ8ُالحماماتنابل

ٔهح اٌدبِغ اٌّشاصَكاٌطف9ًالحماماتنابل

رمغُُ اٌؾه ِٕبسح اٌسّبِبداٌطفً اٌغؼُذ10الحماماتنابل

ؽبسع اٌهبدٌ واٌٍاٌؼجبلشح11الحماماتنابل

زٍ االصدهبس ِٕبسح اٌسّبِبداٌؼقبفُش12الحماماتنابل

ؽبسع فُقً اثٓ ػجذ اٌؼضَض+اٌّثبٌُخ 13الحماماتنابل

عُذٌ اٌدذَذٌاٌّدزهذ14الحماماتنابل

ؽبسع اٌهبدٌ واٌٍاٌّالئىخ15الحماماتنابل

 ٔهح اٌشوضخ17ػذد اٌٍّه األعذ16الحماماتنابل

اٌجغجبعُخ خجٕىْاٌٍّه اٌقغُش17الحماماتنابل

 أفش9ًَؽبسع اٌدّهىسَخ ٔهح اٌٍّىُخ اٌُبع18ُّٓالحماماتنابل

ٔهح اٌطبهش ثٓ فشجإٌدُ اٌقغُش19الحماماتنابل

طشَك األطشػ ثُش ثىسلجخإٌؼ20ُُالحماماتنابل

ٔهح ربصسوخ اٌّشاصلخاٌُبع21ُّٓالحماماتنابل

رمغُُ اٌؾه ِٕبسح اٌسّبِبدثبثب عٕفىس22الحماماتنابل

ؽبسع زٍ إٌبظىسثبٔىساِب وُذط23الحماماتنابل

ؽبسع اٌهبدٌ واٌٍخٕخ اٌجشاػ24ُالحماماتنابل

ٔهح اثٓ سؽُكخٕخ اٌؼقبفُش25الحماماتنابل

ٔهح ػّش اٌضَبْزىبَب طف26ٍٍالحماماتنابل

عُذٌ زّبدزٍُ اٌغضال27ْالحماماتنابل
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ؽبسع فُقً اثٓ ػجذ اٌؼضَض ثُش ثىسلجخداس اٌؾّظ28الحماماتنابل

ٔهح األُِ اٌّزسذحدَضٔبٌ وُذص29الحماماتنابل

57ٔهح اٌىشُٔؼ اٌؼمجخ سازخ ِبِب30الحماماتنابل

ٔهح فشَذ غبصٌسوضزٍ اٌدٍُّخ31الحماماتنابل

 ِٕبسح اٌسّبِبد1طشَك اٌدذَذٌ وٍُ عّغ32ُالحماماتنابل

ؽبسع اٌزسشَش زٍ اٌغٕبثًطُىس اٌدٕخ33الحماماتنابل

ِذسعخ لقش اٌضَذ ثُش ثىسلجخطُىس اٌدٕخ34الحماماتنابل

ٔهح ثبرشَظ ٌىِّجشػبٌُ األطفبي35الحماماتنابل

ؽبسع فُقً ػجذ اٌؼضَضِبٌ عىىي وُذط36الحماماتنابل

ؽبسع اٌطبهش ففشٍِىخ ٌالطفبي37الحماماتنابل

اٌجغجبعُخَىعف38الحماماتنابل

أعّبء اٌسّشؤٍاٌغٕبفش39الحماماتنابل

ٔهح اثٓ خٍذوْاٌدىاهش40الميدةنابل

ٔهح اثٓ خٍذوْاٌدًُ اٌدذَذ41الميدةنابل

ٔهح أثى اٌمبعُ اٌؾبثٍاٌشائذ اٌقغُش42الميدةنابل

اٌشوَمبداٌّالن اٌقغُش43الميدةنابل

 خبٔف14ٍؽبسع ؽّىع اٌغذ44الميدةنابل

فشرىٔخفٕبع اٌزوبء45الميدةنابل

اٌشغُٓ ثىدخبْػقبفُش اٌدٕخ46الميدةنابل

ثىوشَُاألِب47ٍٔالهواريةنابل

2ٔهح خًُّ اٌذخٍٍ زٍ اٌؾجبة األِشاء48الهواريةنابل

فبزت اٌدجًاألُِش اٌقغُش49الهواريةنابل

ٔهح اثٓ عُٕبءاٌجالث50ًالهواريةنابل

ٔهح اٌطبهش اٌسذاداٌغٕبفش51الهواريةنابل

صاوَخ اٌّمبَضاٌغٕبفش52الهواريةنابل

ثُش اٌدذٌاٌقغُش اٌّزفىق53الهواريةنابل

صاوَخ اٌّمبَضاٌطفً اٌغؼُذ54الهواريةنابل

اٌؾشفاٌفشعب55ْالهواريةنابل

فبزت اٌدجًإٌىسط56الهواريةنابل

ثىوشَُاٌهٕبء57الهواريةنابل

صاوَخ اٌّمبَضخٕبْ األزال58َالهواريةنابل

ِٕضي عبٌُخٕخ اٌقغبس59الهواريةنابل

ٔهح أثى اٌمبعُ اٌؾبثٍفغُش فغشو60ْالهواريةنابل



اٌىشِبُٔخطُىس اٌدٕخ61الهواريةنابل

 ِب29ٌٔهح اإلِزُبص62خالد بنينابل

ثئش دساعٓاإلِزُبص63خالد بنينابل

صاوَخ اٌدذَذٌاإلِزُبص64خالد بنينابل

 أود طشَك لشثخ13ٔهح اٌجشاءح65خالد بنينابل

ٔهح اٌمشٔفًاٌزشثُخ واألعشح66خالد بنينابل

ؽبسع اٌسجُت ثىسلُجخاٌسٕب67ْخالد بنينابل

عُذٌ اٌزىٍِاٌغشوس68خالد بنينابل

طشَك عُذٌ ثىَسًُاٌّغؼبدح69خالد بنينابل

ثئش دساعٓ اٌدٕىثُخاٌفزر70خالد بنينابل

ٔهح إٌّقف اٌجبدسٌأٌّب وُذط71خالد بنينابل

عُذٌ ػٍُخاٌُّبع72ُّٓخالد بنينابل

ٔهح ِسّذ اٌخبِظخٕخ اٌقغبس73خالد بنينابل

زٍ اٌجغبرُٓدَضٔب74ٌخالد بنينابل

ثب طـشوعٕبثً األ75ًِخالد بنينابل

صاوَخ اٌدذَذٌػشوط اٌجسش76خالد بنينابل

ٔهح اٌؼشاقُِىٍ ِبوط77خالد بنينابل

ؽبسع اٌطُت اٌّهُشٌهبثٍ لبسد78ْخالد بنينابل

طشَك اٌٍّؼتهبثٍ وُذص79خالد بنينابل

ؽبسع اٌطُت اٌّهُشٌاألفذلبء80خيار بنينابل

غشداَخاأل81ًِخيار بنينابل

ٔهح اٌطبهش اٌسذاداألٔظ82خيار بنينابل

ؽبسع اٌفبضً اثٓ ػبؽىساٌجشاءح83خيار بنينابل

ٔهح فشزبد زؾبداٌجشاػ84ُخيار بنينابل

ٔهح اٌفًاٌغٕذثبد85خيار بنينابل

ٔهح اِسّذ زدٍاٌطفً اٌغؼُذ86خيار بنينابل

 خبٔف14ٍؽبسع اٌفشذ87خيار بنينابل

ٔهح ػثّبْ اثٓ ػفبْإٌجشاط88خيار بنينابل

ٔهح خبٌذ اثٓ اٌىٌُذاٌُبع89ُّٓخيار بنينابل

ؽبسع إٌّدٍ عٍُُثشاػُ اٌفشدوط90خيار بنينابل

ؽبسع االعزمالي اٌقّؼخثشاػُ إٌجشاط91خيار بنينابل

ؽبسع اٌسشَخ اٌّؼّىسحخضَشح األطفبي92خيار بنينابل

ؽبسع اٌدّهىسَخخٕخ األطفبي93خيار بنينابل



ٔهح اٌفشدوطدسَُ لبسد94ْخيار بنينابل

ٔهح االِبَ ػشفخ اٌّؼّىسحدَضٔبٌ الٔذ95خيار بنينابل

ٔهح اٌٍّؼت اٌقّؼخسازخ ِبِب96خيار بنينابل

طشَك اٌؾبطئ اٌّؼّىسحعىٍُُض97خيار بنينابل

ٔهح فشزبد زؾبد اٌقّؼخطُىس اٌدٕخ98خيار بنينابل

ؽبسع إٌّدٍ عٍُُ اٌّؼّىسحِالن اٌدٕخ99خيار بنينابل

ؽبسع اٌجُئخهبثٍ دس100َُخيار بنينابل

عُذٌ اٌظبهـــشاألوبدٍَّ اٌقغُش101بوعرقوبنابل

ٍّ اٌدبِغاإلِزُبص102بوعرقوبنابل ز

ؽبسع اٌجُئخاأل103ًِبوعرقوبنابل

157زٍ زؾبد ػدًُ ثىػشلىة ؿ ة األٔىاس104بوعرقوبنابل

اٌؾؼجُخ ثىػشلىةاٌجشاػ105ُبوعرقوبنابل

زٍ عجشوٌظاٌجشاػ106ُبوعرقوبنابل

ثٍٍ لشَخاٌجالث107ًبوعرقوبنابل

اٌخشوثخاٌشثُغ108بوعرقوبنابل

ٍّ اٌهىأٍ ػذد اٌفىص109بوعرقوبنابل 1ز

ثٍٍ لشَخاٌّالن110بوعرقوبنابل

اٌّؾشوزخ ثىعهُاٌّالئىخ اٌقغبس111بوعرقوبنابل

ؽبسع ثؾبس اثٓ ثشددسَُ الٔذ وُذص112بوعرقوبنابل

اٌخشوثخدَضٔبٌ الٔذ وُذص113بوعرقوبنابل

ثٍٕ واًَطُىس اٌدٕخ114بوعرقوبنابل

اٌّهبرثخػقبفُش اٌّدٕخ115بوعرقوبنابل

عُذٌ اٌظبهـــشػالء اٌذ116َٓبوعرقوبنابل

رمغُُ اٌّغزُشٌِىبسَ األخالق117بوعرقوبنابل

ثُش ِشوحاالِزُبص118تاكلسةنابل

اٌّشٔبلُخاألِشاء119تاكلسةنابل

اٌجشَحاٌجشاػ120ُتاكلسةنابل

عُذٌ ػُغًاٌفشدوط121تاكلسةنابل

ثذاسإٌىس122تاكلسةنابل

ثذاسإَهبة وِهُت123تاكلسةنابل

زٍ إٌضاهخ ثذاسخٕخ األطفبي124تاكلسةنابل

دواٌخطُىس اٌدٕخ125تاكلسةنابل

ثُش ِشوحػُىْ اٌٍى126ٌٍتاكلسةنابل



طشَك اٌؾبطئاألزال127َالغزاز حمامنابل

ٔهح ثٍٕ خُبساألِشاء128الغزاز حمامنابل

 خبٔف14ٍعبزخ اٌجشاػ129ُالغزاز حمامنابل

ؽبسع اٌجُئخ داس ػٍىػاٌٍّه اٌقغُش130الغزاز حمامنابل

ؽبسع اٌسشَخ داس ػٍىػزذَمخ األِشاء131الغزاز حمامنابل

ٔهح ثٍٕ خُبسزىسَخ اٌدٕخ132الغزاز حمامنابل

ٔهح أزّذ اٌشوجبٍٔأخُبي اٌّغزمج133ًالفهري شعبان دارنابل

ٔهح اٌّغؼذٌاألسَح134الفهري شعبان دارنابل

ٔهح اثٓ سؽذاألفذلبء واٌقذَمبد135الفهري شعبان دارنابل

ٔهح إٌبظىساالِزُبص136الفهري شعبان دارنابل

ؽبسع اٌسشَخاألوائ137ًالفهري شعبان دارنابل

ٔهح اٌطبهش اٌؾّٕمٍاٌجشاػُ اٌغبسح138الفهري شعبان دارنابل

ٔهح اٌّؼض اٌفبطٍّاٌشَسب139ْالفهري شعبان دارنابل

ٔهح عُذٌ غبٌتاٌطفً اٌقغُش140الفهري شعبان دارنابل

ٔهح األخطًاٌّثبٌُخ141الفهري شعبان دارنابل

 ٔهح خُش اٌذَٓ ثبؽب18اٌّؼبسف إٌّىرخُخ142الفهري شعبان دارنابل

ػجذ اٌٍّه اثٓ ِشواْاٌّالن اٌسبسط143الفهري شعبان دارنابل

ؽبسع ِسّذ اٌغىَغٍثىطب144الفهري شعبان دارنابل

ٔهح طبسق اثٓ صَبدسربج اٌطفىٌخ145الفهري شعبان دارنابل

ؽبسع صسَبةػشوط اٌجسش146الفهري شعبان دارنابل

 عجزّجش3ٔهح ػقبفُش اٌدٕخ147الفهري شعبان دارنابل

طشَك اٌٍُذووُذص الٔذ148الفهري شعبان دارنابل

ٔهح أفالطىٌْجُت149الفهري شعبان دارنابل

ٔهح أثى ِىعً األؽؼشٌٍِّىخ اٌطف150ًالفهري شعبان دارنابل

ؽبسع اٌسجُت ثبِشووش اٌّالئىخ151الفهري شعبان دارنابل

ثىؽشاٌاالثزغبِخ152سليماننابل

ثىؽشاٌاألِب153ْسليماننابل

ٔهح إٌّقف ثبٌاالِزُبص154سليماننابل

اٌؾشَفبداالِزُبص155سليماننابل

اٌّشَغخ لشثـاألِشاء156سليماننابل

زٍ غشح خىاْ ٔهح اؽجٍُُخاألُِش اٌقغُش157سليماننابل

ٔهح اٌجُئخ ؽبسع ػجُذ هللا اثٓ اٌدشاذاألوي158سليماننابل

 رمغُُ اٌمبطشح زٍ اٌشَبك406ػذد اٌضهشح اٌضسلبء159سليماننابل



46ٔهح اٌهٕذ ػذد اٌضهىس160سليماننابل

زٍ اٌٍىص اٌؾشَفبداٌغٕبفش161سليماننابل

ٔهح عىق هشاطاٌطفً اٌٍّه162سليماننابل

55ٔهح طٕطب ػذد اٌطّىذ163سليماننابل

طشَك اٌؾبطئ ٔهح ػجذ اٌٍّه اثٓ ِشواْإٌخجخ164سليماننابل

 ٔهح ثبعزىس01ػذد إٌىسط165سليماننابل

7ٔهح اٌجبوغزبْ ػذد اٌىئب166َسليماننابل

ٔهح زغٓ ٌخضشاٌُبع167ُّٓسليماننابل

 زٍ اٌشَبكAFH 363ٔهح اٌجقشح ػذد آَخ168سليماننابل

 ؽبسع اٌؼشاق ثشج اٌغذسَخ41ػذد ثشاػُ اٌُبع169ُّٓسليماننابل

ٔهح إٌغشَٓ طشَك اٌؾبطئرٍُُزبثُض170سليماننابل

ٔهح اثٓ صَذوْ ؽبسع اٌجُئخخضَشح اٌّالئىخ171سليماننابل

1اٌظهبسٌ وٍُ خىسٌ وُذط172سليماننابل

 ٔهح اٌقىس253زٍ عٍُّبْ اٌشَبك ػذد عزبس أوبد173ٍِسليماننابل

ؽبسع فشزبد زؾبدفغبس أوبد174ٍَّسليماننابل

7ٔهح اٌّغشة ػذد طُىس اٌدٕخ175سليماننابل

اٌؾشَفبدفبطّخ اٌضهشاء176سليماننابل

 ؽبسع ِقش29ػذد لّشح اٌؼ177ُٓسليماننابل

 زٍ اٌشَبك506رمغُُ اٌمبطشح ػذد والط وُذط178سليماننابل

 ؽبسع ِقش زٍ اٌشَبك67ػذد ِبؽب179سليماننابل

 عٍُّبْ اٌؾظ41 ػذد 3رمغُُ ثىلّشح ُِغبء180سليماننابل

ٔهح اٌخىاسصٍِهٍى وُز181ٍسليماننابل

ٔهح ِسّذ إلجبيأثى اٌمبعُ اٌؾبث182ٍقربةنابل

ٔهح ػجذ اٌشزّبْ ٔبفشاألعذ اٌٍّه183قربةنابل

 ِبسط02ٔهح األوبدَُّخ184قربةنابل

 ٔهح اٌقبدق ثبٌسبج2ػذد اإلِزُبص185قربةنابل

ٔهح ِسّذ اٌخبِظ ثٍٕ ػُؾىْاٌجشاػ186ُقربةنابل

ثىٌُذَٓاٌخطىح األو187ًٌقربةنابل

ٔهح خضٔذاس ربصسوخاٌضهىس188قربةنابل

ٔهح ِسّذ ثُشَ اٌزىٔغٍاٌطفً اٌٍّه189قربةنابل

ؽبسع فشزبد زؾبداٌؼقبفُش190قربةنابل

ٔهح أثى زُٕفخ ربصسوخاٌىزبوُذ191قربةنابل

 ٔهح وؽزبرخ05ػذد اٌّزفىق192قربةنابل



ٔهح ػجذ اٌؼضَض اٌخُّشإٌدى193َقربةنابل

ٔهح ثٕضسدإٌىس194قربةنابل

ٔهح اٌدضائشاٌُبع195ُّٓقربةنابل

ٔهح طجشلخثُج196ٍقربةنابل

ؽبسع اٌسجُت ثىسلُجخخٕخ اٌؼقبفُش197قربةنابل

ٔهح اٌفشصدقدسَُ الٔذ198قربةنابل

اٌطبهش ثٓ ػبؽىسعجبَغزى199ْقربةنابل

 ٔهح ثبخخ12ػذد طُىس اٌدٕخ200قربةنابل

خبٔفٍ ربصسوخ14ؽبع طُىس اٌدٕخ201قربةنابل

56ٔهح ؽبسي ُٔىىي ػشوط اٌجسش202قربةنابل

لجخ الغخلّشح203قربةنابل

ٔهح لشطبجٔىس اٌدٕخ204قربةنابل

ؽبسع  اٌهبدٌ ؽبوشهبثٍ وُذص205قربةنابل

ٔهح اٌطبهش اٌسذادهبثٍ دا206ٌقربةنابل

طشَك األوبدَُّخ فٕذق اٌدذَذاثٓ خٍذو207ْقرنباليةنابل

 ِبسط02ٔهح أزًٍ طف208ًقرنباليةنابل

زٍ اٌؾشطخأعّبء209قرنباليةنابل

زٍ اٌضَبرُٓأوبدَُّخ اٌؼجبلشح210قرنباليةنابل

زٍ اٌضَبرُٓ فٕذق اٌدذَذاألِب211ْقرنباليةنابل

ٔىاياألِبٔخ212قرنباليةنابل

اٌزّىرخاالِزُبص213قرنباليةنابل

خٕمخ اٌسدبجاإلِزُبص214قرنباليةنابل

زٍ عٍزبْاإلِزُبص215قرنباليةنابل

ٔهح اثٓ سؽذاٌسشَخ216قرنباليةنابل

 ؽبسع فشزبد زؾبد22ػذد اٌخطىح األو217ًٌقرنباليةنابل

ٔهح فالذ اٌذَٓ األَىثٍاٌخّبئ218ًقرنباليةنابل

ثٍٕ ػُبػاٌغٍغج219ًُقرنباليةنابل

ُٔبٔىاٌغٕبفش220قرنباليةنابل

ٔهح اٌفبطُُّٓاٌغٕذثبد221قرنباليةنابل

 ٔهح اٌّهشَخ األغٍجُخ11اٌقفقبف222قرنباليةنابل

ؽبسع اٌدّهىسَخاٌطفً اٌغؼُذ223قرنباليةنابل

لشة اٌدبِغ اٌمذَُاٌٍد224ُٓقرنباليةنابل

اٌّغشاطُخ فٕذق اٌدذَذاٌّدذ225قرنباليةنابل



ٔهح خبثش اثٓ زُبْاٌّالئىخ اٌقغبس226قرنباليةنابل

ٍّ عٍزبْإٌّبي227قرنباليةنابل ز

ػُٓ طجشٔكإٌدبذ228قرنباليةنابل

ِىشس زٍ اٌشَبك 65إٌخجخ وُذص229قرنباليةنابل

ٍّ عٍزبْإٌىس230قرنباليةنابل ز

اٌسٍ األوٌّجٍإٌىس231قرنباليةنابل

زٍ اٌضَبرُٓاٌُبع232ُّٓقرنباليةنابل

زٍ اٌضَبرُٓأًِ اٌّغزمج233ًقرنباليةنابل

زٍ عٍزبْإَالف234قرنباليةنابل

زٍ عٍزبْأَىة235قرنباليةنابل

ٔهح طبسق اثٓ صَبدرىَز236ٍقرنباليةنابل

اٌسٍ اٌدبِؼٍخٕخ اٌؼقبفُش237قرنباليةنابل

 أود13ٔهح سازخ ِبِب238قرنباليةنابل

رشوٍسازخ ِبِب239قرنباليةنابل

ُٔبٔىسوضزٍ ػب240ٌٍّقرنباليةنابل

ٔهح اٌطبهش اٌسذادسَبك اٌدٕخ241قرنباليةنابل

زٍ اٌىشوَس242ٍَّقرنباليةنابل

اٌمجخ اٌىجُشحعٕذسَال243قرنباليةنابل

ُٔبٔىطُىس اٌدٕخ244قرنباليةنابل

زٍ اٌشِبٔخ اٌقغشيػبٌُ اٌقغبس245قرنباليةنابل

ٔهح ػجذ اٌشزّبْ اثٓ َبعش زٍ ػٕزشػشوط اٌجسش246قرنباليةنابل

 ٔهح اٌطبهش ففش 36ػذد لقش اٌّالئىخ247قرنباليةنابل

 ٔهح اٌسجُت ثىلطفخ9ػذد ٔغّخ248قرنباليةنابل

اٌسٍ االوٌّجٍثٍىِض249قرنباليةنابل

ٔهح اٌىادٌ آعّشأزجبة هللا250قليبيةنابل

ٔهح ففبلظأزالَ اٌطفىٌخ251قليبيةنابل

صٔمخ اٌضهىس زٍ اٌضهىساألعذ اٌٍّه252قليبيةنابل

ٔهح ػجذ اٌٍّه اثٓ ِشواْاألِب253ْقليبيةنابل

ٔهح سادطاالِب254ٍٔقليبيةنابل

2ٔهح األسدْ زٍ اٌشَبك االِزُبص255قليبيةنابل

ؽبسع اٌسجُت ثبِشاال256ًِقليبيةنابل

ٔهح لقش هالياألٔظ257قليبيةنابل

زٍ اٌجغزبْاٌجغزب258ْقليبيةنابل



زٍ اٌضهىساٌضهىس259قليبيةنابل

ؽبسع اٌؾهذاء ٔهح غبٔباٌغٕذثبد260قليبيةنابل

ٔهح اٌجشَذاٌؾّظ اٌؾّىعخ261قليبيةنابل

ٔهح اٌهىاسَخاٌؾُّبء262قليبيةنابل

ٔهح ثٍٕ خالداٌطفً اٌغؼُذ263قليبيةنابل

ٔهح اٌمُشواْاٌؼقبفُش264قليبيةنابل

ٔهح ػٍٍ اثٓ أثٍ طبٌتاٌفشاؽبد265قليبيةنابل

ٔهح اٌدضائشاٌّالئىخ266قليبيةنابل

ٔهح اٌؼطشؽبء زٍ اٌضهىساٌُبع267ُّٓقليبيةنابل

ٔهح إٌّغزُشإِٓخ268قليبيةنابل

ٔهح اثٓ اٌدضاسثُبك اٌثٍح269قليبيةنابل

AFH رمغُُ 35ػذد طُىس اٌدٕخ270قليبيةنابل

ٔهح ِٕضي رُُّػالء اٌذ271َٓقليبيةنابل

ٔهح ػٍٍ اٌشَبزٍفشاؽخ اٌجغزب272ْقليبيةنابل

 أفش9ًَٔهح ٌُٕب273قليبيةنابل

زٍ إٌغُُ اٌؾبطئِبسَٕب لبسد274ْقليبيةنابل

ٔهح اٌهبدٌ ؽبوش أصِىسِبِب ز275ُٕٓقليبيةنابل

 ٔهح اٌمجٍُخ34ػذد اٌؾُّبء276بوزلفة منزلنابل

ؽبسع ػٍٍ ثٓ غزاهُاٌُبع277ُّٓبوزلفة منزلنابل

اٌشزّخاٌُبع278ُّٓبوزلفة منزلنابل

ٔهح أثى ثىش اٌقذَكخٕخ أُٔظ279بوزلفة منزلنابل

زٍ اٌزسشَشصهىس اٌّغزمج280ًبوزلفة منزلنابل

اٌؼبِشَٓطُىس اٌدٕخ اٌؼبِش281َٓبوزلفة منزلنابل

ٔهح ثذَغ اٌضِبْ اٌهّزأٍػجذ282ٖبوزلفة منزلنابل

زٍ اٌؼهذ اٌدذَذػجُش اٌدٕخ283بوزلفة منزلنابل

ٔهح اٌسجُت ثبِش رمغُُ خزسػٍٍ ثبثب284بوزلفة منزلنابل

داِىط اٌسبخخفدش األ285ًِبوزلفة منزلنابل

33ٔهح اٌؼبِشَٓ ػذد ِبِب سٔذح286بوزلفة منزلنابل

زٍ اٌشوضخ ٔهح األٔذٌظِبٌ وُذط287بوزلفة منزلنابل

ٔهح فبٌر ػضَضِسّذ اعالَ ٌٍزُّض288بوزلفة منزلنابل

عبزخ اٌؾهذاءهجخ وُذص289بوزلفة منزلنابل

زٍ اٌّشثُٓ ٔهح أزّذ اٌغشثٍاالِزُبص290تميم منزلنابل

ٔهح زغٓ زغٍٕ ػجذ اٌىهبةاأل291ًِتميم منزلنابل



اٌمجخ اٌقمبٌجخاأل292ًِتميم منزلنابل

اٌغشَظاٌجشاػ293ُتميم منزلنابل

اٌذاِىطاٌجالث294ًتميم منزلنابل

عُذٌ خّبي اٌذَٓاٌدًُ اٌدذَذ295تميم منزلنابل

وبف ؽبٍِاٌشَبْ ٌٍؼجبلشح296تميم منزلنابل

ٔهح اٌقُٓ زٍ اٌّذَٕخ إٌّىسحاٌشَسب297ْتميم منزلنابل

 عُذٌ اٌذلُك19ٔهح اثٓ رُُّخ ػذد اٌغشوس298تميم منزلنابل

ٔهح اٌغبزًاٌغٕبفش299تميم منزلنابل

ٔهح اٌطُت اٌّهُشٌ ِٕضي زشاٌغٕبفش300تميم منزلنابل

ِٕضي زشاٌطفً اٌّجذع301تميم منزلنابل

ؽبسع اٌسشَخ طشَك اٌقمبٌجخاٌطُبس اٌقغُش302تميم منزلنابل

ٔهح دوزىس لقبةاٌؼجبلشح303تميم منزلنابل

ٔهح اٌّغشةاٌغفشا304ْتميم منزلنابل

ٔهح اٌؾُخ عبٌُ اٌدٕذوثٍاٌّزسضش اٌقغُش305تميم منزلنابل

ٔهح اٌقىِبياٌّدذ306تميم منزلنابل

ٌجٕخاٌّشذ307تميم منزلنابل

ٔهح ػجذ اٌؼضَض اٌثؼبٌجٍاٌّغشح308تميم منزلنابل

ؽبسع فشزبد زؾبد صٔمخ اٌىبفٍاٌّالن اٌقغُش309تميم منزلنابل

ؽبسع فشزبد زؾبداٌهذي310تميم منزلنابل

ٔهح خّبي ػجذ إٌبفشثشاػُ اٌىفبء311تميم منزلنابل

ٔهح ػجذ اٌمبدس صهُىحخٕخ اٌؼقبفُش312تميم منزلنابل

ٔهح ٔقش ثبٌسازخ ِبِب313تميم منزلنابل

ٔهح هىٌٕذا ٔهح اٌضَزىٔخعزبس فغبس314تميم منزلنابل

ؽبسع اٌطُت اٌّهُشٌعٍُّخ ٌألطفبي315تميم منزلنابل

ٔهح اٌغالِخ اٌؾّشديؽمبئك إٌؼّب316ْتميم منزلنابل

ٔهح أثى وثىش اٌقذَك ِٕضي زشطُىس اٌدٕخ317تميم منزلنابل

ؽبسع أثى اٌمبعُ اٌؾبثٍطُىس اٌدٕخ318تميم منزلنابل

اٌذاِىططُىس اٌدٕخ319تميم منزلنابل

 ٔهح اٌسجُت عىَغ12ٍػذد وُذص ووسٌذ320تميم منزلنابل

ٔهح اٌقىِبئُٕخ321تميم منزلنابل

ػجذ اٌؼضَض اٌثؼبٌجٍاوبدَُّخ األطفبي322تميم منزلنابل

 ٔهح اٌسّب22َػذد أزًٍ فغبس323نابلنابل

ٔهح ِىثىرى عُذٌ ػبؽىسأصهبس اٌجٕفغح324نابلنابل



 ٔهح خُّظ اٌسدش10ٌػذد أطفبٌٕب325نابلنابل

1هٕؾُش اٌمشط طشَك ثشج زفُع وٍُ االثزغبِخ326نابلنابل

ٔهح عُذٌ ػجذ اٌىهبة االزىاػاألعذ اٌٍّه327نابلنابل

ٔهح اٌفشصدق زٍ إٌّدٍ عٍُُاٌجشاػ328ُنابلنابل

ٔهح االِبَ اٌّبصسٌ عُذٌ ػبؽىساٌشزّخ329نابلنابل

ؽبسع ػٍٍ اٌجٍهىاْاٌغٕبفش330نابلنابل

 ٔهح اٌشثبط09ػذد اٌؼٍّبء اٌقغبس331نابلنابل

ؽبسع أَ وٍثىَاٌفشاؽبد332نابلنابل

ؽبسع اٌذاس اٌجُضبءاٌفشعب333ْنابلنابل

ٔهح خّبي ػجذ إٌبفشاٌّالئىخ334نابلنابل

ٔهح اٌجٍىس اٌشثظاٌّالئىخ335نابلنابل

 ؽبسع إٌّدٍ ع66ٍُُػذد إٌؼ336ُُنابلنابل

3ٔهح اٌفً ػذد اٌُبع337ُّٓنابلنابل

ؽبسع اٌدذَذح اٌّغبسثُخأًِ األعشح338نابلنابل

واد عىزًُثبَجٍ الٔذ339نابلنابل

ٔهح وبثىيثشاػُ اٌدٕخ340نابلنابل

 ِىشس ٔهح ِشثال20ػذد ثُذ اٌّؼشفخ341نابلنابل

ٔهح اٌؼشثٍ صسوقرىَز342ٍنابلنابل

ٔهح طبسق اثٓ صَبد زٍ إٌّدٍ عٍُُخضَشح األطفبي343نابلنابل

ثشج ثىخٍُفخ رمغُُ عالِخخٕبْ ساِب344نابلنابل

 ؽبسع اٌهبدٌ ؽبوش35ػذد خٕخ األطفبي345نابلنابل

ٔهح ِسّذ عؼذدادو الٔذ346نابلنابل

ٔهح اٌسجك ؽبسع اٌّغشة اٌؼشثٍداس اٌقغبس347نابلنابل

ٔهح فُذادَضٔبٌ وُذص348نابلنابل

2ٔهح ِبعُُٕغب اٌّسشفٍ 1صلضلخ اٌؼقبفُش 349نابلنابل

ٔهح اعالَ أثبدفغبس اٌزفىق350نابلنابل

ٔهح االرسبد ثُش ؽٍىفطُىس اٌدٕخ351نابلنابل

 ٔبث41ًؿ ة ػذد طُىس اٌدٕخ352نابلنابل

ٔهح ٌُجُبػبٌُ األطفبي353نابلنابل

 ٔهح اٌالرلُخ39ػذد لقش اٌّالئىخ354نابلنابل

AFH 2زٍ اٌىفبء وبٍُُِب355نابلنابل

ٔهح اٌِت- زٍ ِىسا وبْ َب ِب وب356ْنابلنابل

ٔهح اٌجشجوٕىص اٌّؼبسف357نابلنابل



 ٔهح ُٔبثىٌُظ12ػذد ِبٌ وُذط358نابلنابل

CNRPSٔهح إٌّقف ثبٌ زٍ ِذَٕخ األطفبي359نابلنابل

 ٔهح اٌمبدعُخ15ػذد ِشوت اٌغٕبفش360نابلنابل

اٌّسشفٍ- ؽبسع اٌجُئخ ِىٔزُغىس361ٌنابلنابل

ٔهح ِىٔزٍ فُذَىٍُِٕ وٍىة اٌؾشوق362نابلنابل

 ٔهح اٌضَضفى35ْػذد ٔىس اٌّالئىخ363نابلنابل

ٔهح اثٓ ؽشفهبثٍ وُذص364نابلنابل

العنوانالروضة اسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

ِٕبسح اٌسّبِبدAFHاٌسٍ اٌغىٍٕ اٌجٍذَخالحماماتنابل

ؽبسع اٌدّهىسَخاٌدّهىسَخسليماننابل

ربصسوخ- ٔهح اٌطبهش ففش األًِقربةنابل

ٔهح فشزبد زؾبداٌجشاػُبوزلفة منزلنابل

ؽبسع زجُت ثبِشثئش ؽٍىفنابلنابل

ؽبسع زجُت اٌىشِخزجُت اٌىشِخنابلنابل

العنوانالروضة اسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

ٔهح اٌؾهُذ صهُش اٌغىَغٍاٌفزرالحماماتنابل

ٔهح إٌّدٍ عٍُُاٌّشأحالحماماتنابل

عُذٌ اٌدذَذٌإٌغشَٓالحماماتنابل

8044ؽبسع اٌسشَخ اٌغٕبفشالميدةنابل

ٔهح إٌّدٍ ثبٌٍاالوًٍُالهواريةنابل

فبزت اٌدجًاٌفشاؽبدالهواريةنابل

صاوَخ اٌدذَذٌاألصهبسخالد بنينابل

ؽبسع ِسّىد ثٍسغٓاٌجشاػُخالد بنينابل

ٔهح اٌهبدٌ ؽبوش اٌّؼّىسحاألًِخيار بنينابل

اٌّؾشوزخاٌغٕبثً ٌٍزضبِٓبوعرقوبنابل

ثُش ِشوحاٌُبعُّٓتاكلسةنابل

ثذاسإَهبة وِهُتتاكلسةنابل

دَبس اٌسدبجاٌجشاػُقربةنابل

البلدية األطفال رياض في اسمية قائمة 

للجمعيات التابعة األطفال رياض في اسمية قائمة 



ٔهح ػجذ اٌمبدس صهُىح(اٌّشأح)اٌجغبرُٓ تميم منزلنابل

ِٕضي زشاٌؼقبفُشتميم منزلنابل

العنوانالمحضنة اسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

AFHِٕبسح اٌسّبِبد أوبدَُّخ اٌطفًاٌسّبِبدنابل

ٔهح اٌمبدعُخاٌغٕبفشٔبثًنابل

ِفزشق ثبطبَ اٌسّبِبدثبٔىساِب ثبثٍاٌسّبِبدنابل

ٔهح ػجذ هللا فشزبدثىطبداس ؽؼجبْ اٌفهشٌنابل

 ؽبسع اٌهبدٌ ؽبوش35ػذد خٕخ األطفبئبثًنابل

ٔهح اٌؼمجخ اٌىشُٔؼ اٌسّبِبدسازخ ِبِباٌسّبِبدنابل

ٔهح ِبعُُٕغب اٌّسشفٍصلضلخ اٌؼقبفُشٔبثًنابل

ٔهح دسغىس ثبؽب واد عىزًُؽشأك وفشاؽبدٔبثًنابل

ٔهح اٌؼٕبةلٍت األَٔبثًنابل

ؽبسع اٌمُشواْ ٔبثًالسُِطبجٔبثًنابل

 ٔبثCNRPSًزٍ  ِذَٕخ األطفبئبثًنابل

 ٔهح ِىُٔفُذَى ٔبث23ًػذد ٍُِٕ وٍىة اٌؾشوقٔبثًنابل

زٍ اٌدبِغٕٔىطثىػشلىةنابل

عبزخ اٌؾهذاءهجخ وُذصِٕضي ثىصٌفخنابل

رمغُُ دَبس اٌسّبِبد اٌّشاصلخهٍى ثبَجٍاٌسّبِبدنابل

زٍ ػٕزشثبَجٍ الٔذلشٔجبٌُخنابل

الثعالبي العزيز عبداوبدَُّخ األطفبيتميم منزلنابل

العنوانالروضة اسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

اٌسٍ اٌؼغىشٌاٌدُؼالحماماتنابل

األوبدَُّخ اٌؼغىشَخ فٕذق اٌدذَذاٌدُؼقرنباليةنابل

للخواص التابعة األطفال محاضن في اسمية قائمة 

للوزارات التابعة األطفال محاضن في اسمية قائمة 


