
نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

31296000700 قبلي01شارع الحرية عددمحضنة االمتياز1

19284700901حي أوالد يعقوب قبليالياسمين بقبلي2

2193000301حي أوالد سلمى العوينةالتألق دوز3

4omk
قرب مكتب / شارع الحبيب بورقيبة 

البريد دوز
43186100611

5
Créative kids 

academy
37579400611الحي الجديد العبادلة دوز

42243531660060شارع الرقي بازمة األمراء6

1812300041زغفرانغفران7

42641217290031حي الهدى الفوارتيجان النور8

426000/ زعفران التفوق9

1061600200نهج طارق ابن زياد قبلي 7الكوثر10

426450257500511حي السالم الفوار المبادرة11

االمتياز الفوار12
حي السالم دار علي بن سليمان 

4264الفوار
25103500300

23345700800البياز قبليالتفوق قبلي13

16314700600طريق توزر قرب التضامن االجتماعيالمالك الصغير14

423620103000711بوعبدهللا سوق األحدالعلم والمعرفة15

1372000601بوعبدهللا سوق األحدالمستقبل سوق األحد16

18123000401سوق األحد القليعةشذى سوق األحد17

20183800521سوق األحد القليعةآمنة بالقليعة18

00المنشية سوق األحددرب النجاح19

1852300301المنشية سوق األحدالتفوق سوق األحد20

42350طنبار النخيل21

671300500حي طريق قابس قبليالهداية22

23
Waneوان  بيران 

formation
117637313600401ب - نهج المهدية قبلي ص

741100100حي الوكالة العقارية للسكندروب النجاح24

641030 حي االتحاد المغرب العربي قبلي42النجاح25

401--171229األمان26

24610ملوك العلوم27

27530463993000111812

2017 جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 

بقبلي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

53399250نهج حنبعل منوبة الوسطى 14ياسمين أميرة1
1

214122620نهج فلسطين منوبة الوسطى  20المالئكة2
2

6539104410نهج محمد عبده منوبة 08سليمة3

313566500نهج خير الدين باشا منوبة 10بذور المحبة4

102131201نهج السالم حي البرتقال منوبة 89اإلمتياز5

163854201نهج باش حابنه الدندان 11حتمان6

34427650نهج أبو تمام منوبة الوسطى 16أبو تمام7
3

36528850نهج العقاد منوبة الوسطى 14البشرى8
1

6054114614نهج اإلسكندرية حي االملابن سينا9

304373301نهج الفارابي منوبة 03بيبا10

254065301نهج محمد المرزوقي الدندان 103جنة امتياز المدينة11

161935201نهج ابن الهاني الدندان2جنة امتياز المدينة12

13La garderie13 6050110501شارع اتحاد المغرب العربي الكبير

1-29265530نهج ابن خلدون الدندان 44الرشاد14

-12172920نهج نابلس حي األمل الدندان 12عالء الدين15
1

1-29265520نهج غرناطة الدندان 05اإلبداع16

1-32387020نهج الحكيم ابن الجزار 138الفردوس17

--813213 أوت منوبة13نهج  2الزهراء18

1

1--2319423نهج المنستير الدندان 14جنة األحالم19

1--41226321نهج المتنبي منوبة 12اإلمتياز20

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية منوبة

عدد اإلطارات التربوية
نوع اإلعاقة

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار 

العاملي



--2217392نهج النسري حي االنشراح 02جيهان21

0

1-1-257مكرر نهج ابن الجزار 38القادة22

عالء الدين23
 نهج نجيب محفوظ حي الوفاق 14

الدندان
2928572--2

1--4591نهج الدار البيضاء الدندان 39الفتح24

1-3231632نهج ابن خلدون الدندان 59زيزو25

انصاف26
 نهج مصطفى خريف حي الهناء 01

الدندان
15254040-1

1-555210721نهج أبو هريرة منوبة 205الفردوس 27

األلوان28
شارع  اتحاد المغرب العربي الكبير 

 سبرولس05 شقة60عمارة 
1314273--

1

0--2617432نهج محمود بورقيبة الدندان 02الحكمة29

1-19203902نهج البلدية منوبة 19عالم الطفولة مريومة30

-21476821نهج التوت حي البرتقال منوبةعالم الهادي31

1

األميرة آية32
 نهج خليل بن احمد منوبة 29

الوسطى
112-1--1

2--5-5884142نهج ابن زيدون منوبة الوسطى 19طيور الجنة33

2-4-262854نهج ابن زيدون 08الطفل الذهبي34

1-5-504999نهج المنجي سليم الدندان 02العبقري الصغير35

1-4-423375نهج خير الدين باشا 02نفيسة36

2-3-303565نهج ابن زيدون الدندان 04نورالدين37

1-21-174057نهج اإلخوة سيدي عمر منوبة 13األكاديمية38

1-3-262551نهج خير الدين باشا منوبة 01نجوم 395

1-3--232043نهج جبران خليل جبران منوبة 29القمر40

لينا41
 مكرر نهج اإلسماعيلية حي األمل 01

الدندان
11415-1-1

1--3-211839نهج ابن زيدون منوبة 15الوقت الذهبي42

1-1--41216نهج ابن خلدون الدندان 44حنان43

-11-91423نهج بعلبك منوبة الوسطى 03األفق44
1

1-1514291نهج القادسية منوبة 11أحلى صغار45

451195128324780001231051
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المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

33296241نهج الكويت برج العامري 08االمتياز1

52368841شارع الحبيب بورقيبةالبراعم2

31528341شارع الحبيب بورقيبة2البراعم 3

25184321نهج التين حي االنطالقةمنتصر4

42367832المساعدين برج العامريجنة الصغار5

42266830حي الحفصيةالمالئكة6

1725423حي االنطالقة برج العامرينجوم صغار7
1

72422224640002307

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

43عضوية3853911نهج أبو القاسم الشابي دوار هيشرالطفل الملك1

الورود2
تقسيم السالمة حي خالد ابن الوليد 

دوار هيشر
14152920

22264831نهج يوسف بن تاشفيناليقين3

29164521حي خالد ابن الوليدالروعة4

21نطق1613291إقامة الخلد حي الشباب 09الخلد5

سبل النجاح6
 نهج عبد العزيز الثعالبي شارع 07

الشهداء
27275421

30356532نهج الجزائر حي الشباب 01التحدي7

605311351تقسيم القرويالطفل المبدع8

48257331نهج تونس 13استبرق9

2ذهنية49131 نهج صالح بن يوسفالنخبة10
1

23123521 أبو القاسم الشابي3415نهج الياسمين11

17355211 دوار هيشر3707نهج  الزهراء12

8132130حي المصرة حي خالد ابن الوليد 15األماني13

27265321تقسيم الرياحيهيكل اإلمتياز14

18244230نهج كندار حي النسيمميساء15

بوالية برج العامري

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
دوار هيشر/ بوالية منوبة 

المجموع

عدد اإلطارات التربوية

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار عدد األطفال

العاملي

عدد اإلطار 

العاملي



921302نهج أبو القاسم الشابيزهور المستقبل16
0

2021413شارع الشهداء دوار هيشر 134المالئكة17
1

األنس18
 حي الشباب 10نهج بروكسال عدد 

دوار هيشر
36920

4434784نهج احمد السنوسي دوار هيشراالف كيدز19
1

1945746492121050017

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

14142821حي النجاة الجديدةمريم1

19203922حي الهداية الجديدةاالمتياز قارد2

34377131حي النجاة الجديدة القديمةالبراعم3

14152911 الجديدة1المنصورةطيور الجنة4

30265630حي المولدي حشانة الجديدةالكوثر5

3236683شارع الحبيب بورقيبة الجديدة 59جنة األطفال6
1

3101320الزاهرة الجديدةالرؤى7

71461583040001606

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

9101931نهج القافلة سعيدة 16األوائل1

39468522نهج مصطفى العقاد وادي الليل 03ابن خلدون2

561111شارع اإلستقالل حي الورد شباو 45والء3

1622383نهج االريج حي البهجة شباو 38أسامة لالمتياز4
1

7101740نهج الظالل حي الحنان08جنان الفردوس5

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
الجديدة/ بوالية منوبة 

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
واد الليل/ بوالية منوبة 

المجموع

المجموع

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

عدد اإلطارات التربوية

العنواناسم المؤسسةر/ع

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطار 

العاملي



4131725 وادي الليل1بجاوة االمل6
1

19163521نهج الكلية القباعةأصدقاء السنافر7

128346222طريق ماطر بجاوة الزهراء8

18183622نهج حسين الجزيري حي الورد 05آدم9

النسيم10
 نهج العندليب حي الجنان وادي 05

الليل
21311

16153130نهج الحامة القباعة وادي الليلالمتميز11

33286131نهج الطاهر الحداد وادي الليل 24ردينة12

14223621نهج القافلة سعيدة وادي الليل 17رتاج13

27315840نهج ابن رشيق وادي الليل 30الحبيب14

سومة15
 مكرر 22نهج الطيب المهيري عدد 

وادي الليل
884813651

17213830نهج المحطة القباعة 01المجد16

7101720نهج يوسف الرويسي الفباعة 11االزدهار17

األمير18
 نهج الحدائق طريق الشنوة 07

وادي الليل
22214341

1451920 مارس حي الورد20شارع  26خلدون19

16143030بجاوة وادي الليلالمالئكة20

ياسين21
 نهج اللوز تقسيم الياس وادي 26

الليل
23123521

النجاح لألطفال22
 نهج اإلمام البخاري صنهاجة 6

وادي الليل
617232

0

19193821نهج يزيد ابن أبي سفيان القباعة 14عمر23

2021413نهج العندليب وادي الليل 2الياسمين24
1

االمتياز25
 نهج عبد الملك ابن مروان 21

صنهاجة
3224564

1

9112020نهج انقرة شباو 2االمتياز26

26547513106000071020

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

29265541نهج القدس حي السعادةالفارابي1

2My house22عضوية13925641نهج سيف الدولة حي الرياض

41367732نهج الجمهوريةحازم3

31411نهج الهادي شاكر 05االمل4

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
المرناقية/بوالية منوبة 

المجموع

عدد اإلطارات التربوية
العنواناسم المؤسسةر/ع

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي



38357351نهج الهادي شاكر 08تيتا5

574710442نهج عمر ابن الخطاب 05األمير الصغير6

511عضوية3339721شارع الحبيب بورقيبةالنخبة7

29255421نهج االندلس المرناقيةأريج العلم8

32326422نهج تونس حي السعادة 22طيور الجنة9

38327020 عن طريق المرناقية2028البساتين أجيال المستقبل10

36296532نهج ساقية سيدي يوسفالصواب11

26234922نهج الجامع 03النور أكاديمي12

42367831نهج الدكتور السافي 31اقرأ13

26204631الفجةاالمتياز14

47338051مارس المرناقية 20فاطمة الزهراء15

14163021اوت حي النصر 13نوران16

25244951تقسيم الياسمينيسرى17

13122531نهج الجمهورية 14الهازار18

نجوم بن سالم19
نهج توفيق الحكيم حي الرياض 

المرناقية
514910062

34316531نهج الجمهوريةالفردوس20

34346822 مارس المرناقية20حي البهجة21

91019111 مارس المرناقية20حي المستقبل22

1--3-192544نهج القدس حي السعادة2تيتا 23

1--2-161632مكرر حي بورقبة 40األميرة24

1--3-393473حميم المرناقيةجنيور25

1--2-151429نهج فرحات حشاد حي السعادة 19أالء وايلين26

26785704148911078233

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1--3---382765 أوت حي الرجاء13نهج البراعم1

2--2---5455109نهج القيروان حي الرجاءياسمين2

--2---131831 أوت حي الرجاء13شارع  2األطفال السعداء3
1

0--2---9918نهج سيدي حسين طبربة 7جنة العصافير4

1--4---293463حي الرجاء طبربةالرجاء5

51431432860001305

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
طبربة/ بوالية منوبة

المجموع

المجموع

نوع اإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

-3---312455طريق الزويتينة البطاناإلمتياز1
1

11718المهرينالنور2
20

2423173000501

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1373557351870753237912140

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

المحضنة المدرسيّة  نور1
 بنزرت 107 جانفي عدد 14شارع 

7000
 غ مؤهل2مؤهل  641031

1

المحضنة المدرسيّة  اإلمتياز2
حي النخلة األول طريق الناضور 

7000بنزرت 
 غ مؤهل3مؤهل  6152141

1

3
المحضنة المدرسيّة  الطفل 

األفضل
1 غ مؤهل3مؤهل  70008122041 نهج الكبش بنزرت 24

4
  futurالمحضنة المدرسيّة  

génération
غ مؤهل70002319423حي الهناء بنزرت  158

1

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 

عدد اإلطارات التربوية

نوع اإلعاقة

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة العنواناسم المؤسسةر/ع

المجموع

نوع اإلعاقة

البطان/ بوالية منوبة 

 مجموع والية منوبة 

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

ر/ع

المجموع

العنواناسم المؤسسة
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطار 

العاملي

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية بنزرت



2 غ مؤهل3مؤهل  700024265041نهج اسطنبول ببنزرت  22المحضنة المدرسية زينة الحياة5

المحضنة المدرسية هابي سكول6
 البحيرة بنزرت 98نهج أبو الجهاد 

7000
 غ مؤهل2مؤهل  25184331

3

المحضنة المدرسية

ديدكتيكا

17شارع  بلجيكا المحضنة المدرسية

7000بنزرت كيدز باور

28المحضنة المدرسية

فيكتور هيقو

7المحضنة المدرسية

هابي كيدس

المحضنة المدرسية

النجاح

المحضنة المدرسية

إيمان

المحضنة المدرسية

أطفال المستقبل

المحضنة المدرسية

أوكسيجين

المحضنة المدرسية

ميدو للتلميذ المتفوق

المحضنة المدرسية

الهادي

المحضنة المدرسية

يوسف

المحضنة المدرسية

أكاديمية إبن سينا

المحضنة المدرسية

أجيال

المحضنة المدرسية

فضاء التميز

المحضنة المدرسية

النور

 غ مؤهل3مؤهل  1

غ مؤهل

 غ مؤهل1مؤهل  1

غ مؤهل

غ مؤهل

-

4

غ مؤهل1

3

2

3

4

0

17

75 48

3

2

غ مؤهل

 غ مؤهل3مؤهل  1

 غ مؤهل

غ مؤهل

 غ مؤهل

مؤهل 1

غ مؤهل

 غ مؤهل

غ مؤهل

2

4

2

3

5

1

4

1

7

8

2033

10

13

9
  نهج بيرم التونسي البحيرة 380

7000بنزرت  

شارع الطيب المهيري الشوارع 

7000األربعة بنزرت 

25 15

51

1

8

18

8

25

11

2

 حي الهناء 466نهج التفاؤل عدد 

بنزرت

5

19  بنزرت1نهج قرطاج رقم 

حي سييد سالم بنزرت

نهج الطاهر صفر بنزرت 19

7

0

2

16

0

1

6

20

11

35

شارع حسن النوري بنزرت 171

 وادي المرج 14نهج القنال عدد 

بنزرت

35

19

45

17

4

7

دار القرآن شارع الحبيب بورقيبة 

7000بنزرت 

20

3

220

شارع بورقيبة باب ماطر بنزرت 82

نهج سان سويسي باب ماطر بنزرت

17نهج سان السويسي

0

نهج حنبعل بنزرت 11

 حي النخيل برج 4فيال بهاء عدد 

غماز بنزرت

10

المحضنة المدرسية نور االيمان

12

13

14

15

27

0

نهج مصر باب ماطر بنزرت 36

11

16

17

18

19

21

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

0

0

23

10

15

0



نهج سوسةالمحضنة المدرسية

7016العالية الفضاء الرحب

زنقة إبراهيم الزغوانيالمحضنة المدرسية

7016العالية دعاء الخير

36حي الرصيف المحضنة المدرسية

70301ماطر نحو التميز

نهج القاهرةالمحضنة المدرسية

7030ماطر المالئكة

المحضنة المدرسية

سماح

المحضنة المدرسية

نخبة المستقبل

المحضنة المدرسية

 ذو باست كيدس

المحضنة المدرسية

ضحى

المحضنة المدرسية

السعادة

  المحضنة المدرسية

األمل

نهج عبد الجبار إدريسالمحضنة المدرسية

70701رأس الجبل الزهور

155نهج علي بلهوان عددالمحضنة المدرسية

7070رأس الجبل المجد

المحضنة المدرسية

مريم

المحضنة المدرسية

القرطاس والقلم

المحضنة المدرسية

التفوق

المحضنة المدرسية

أجيال المستقبل

المحضنة المدرسية

مملكة األطفال

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

 غ مؤهل1مؤهل  1

 غ مؤهل2مؤهل  1

 غ مؤهل1مؤهل  1

غ مؤهل 2

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

-

غ مؤهل

 غ مؤهل2مختص  1

 غ مؤهل2مؤهل  1

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

2

5

2

3

1

3

3

2

1

3

2

2

2

3

2

3

3

0

20 12

34

21

10

25

0

8

0 0نهج محمد سالمة عوسجة

17حي المروج نهج إبن الجزار عوسجة

13نهج بنقرو جرزونة 20

نهج البنفسج حي الزهور ماطر 28

 من تقسيم 46عمارة ناصف مقسم 

ناصف رأس الجبل

21

15

18

18

15

نهج المعز لدين هللا الفاطمي رأس 

الجبل

نهج الشهيد محمد بن نصر غار الملح

 حي خمومة 117نهج الغزالن عدد 

ماطر
9

17

23 ماطر31نهج جدة عدد 

18

7

4

23

6

6

11 7

35

4

16

22

18 9

17

24

20

23

24

25

26

27

28

29

30

3115

6

41

32

36

20

5

45

45

11 المحضنة المدرسية ورااليمان

8

15

نهج علي إبن أبي طالب رأس الجبل

4

9

28

12

نهج سيدي عبد هللا رأس الجبل 3

17

بجانب مدرسة الشيخ إدريس جرزونة

40

39

32

33

34

35

36

37

38

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

2

1

1

0



المحضنة المدرسية

عروس البحر

المحضنة المدرسية

العلم واإليمان

المحضنة المدرسية

بيت الطفل

المحضنة المدرسية

اإلمتياز

المحضنة المدرسية

التميز

المحضنة المدرسية

أيادي المستقبل

المحضنة المدرسية

الصفاء

المحضنة المدرسية

مأمون

المحضنة المدرسية اإلمتياز49
 طريق ماطر الزعرور منزل 28

بورقيبة
غ مؤهل7182

1

المحضنة المدرسية

الفردوس

المحضنة المدرسية

بيت المتفوق

المحضنة المدرسية

الفردوس

المحضنة المدرسية

البالبل

المحضنة المدرسية

الطفل الرائد

المحضنة المدرسية

إقرأ

المحضنة المدرسية

طريق النجاح

المحضنة المدرسية

السندباد

المحضنة المدرسية

ماما فوفا

غ مؤهل

 غ مؤهل3مختص  2

غ مؤهل

 غ مؤهل1مؤهل  1

 غ مؤهل2مؤهل  1

2

3

1

2

3

غ مؤهل

 غ مؤهل1مؤهل  2

غ مؤهل

 غ مؤهل1مؤهل  1

 غ مؤهل2مؤهل  1

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

غ مؤهل

3

2

3

2

1

5

2

30

12

20

6

36 14

8 1

43 20

30 13

19 11

820

2545

16 9

18

15

41

45

10

7

22

25

2943

17 7

32 15

1

2

3

2

8

17

10

17

23

7

22

6

10

7

طريق الشالغمية منزل بورقيبة

19

8

نهج إبن خلدون منزل بورقيبة 39

14

20

48

50

51

52

53

54

55

56

20

12

8

 مسطاري 39حي الجمهورية عدد 

بن أحمد سعادة منزل جميل

العزيب

41

42

43

44

45

46

47

57

58

نهج الطاهر الحداد منزل بورقيبة

نهج الغزالي حي الثورة منزل بورقيبة

نهج بوبكر بكير منزل بورقيبة 3

نهج الغمام سحنون منزل بورقيبة 11

شارع الحبيب بورقيبة منزل جميل

نهج الطيب المهيري منزل جميل

نهج الهادي شاكر منزل جميل

 نهج المنجي بالي العريش قنقلة 10

تينجة

حي اإلقبال تينجة

نهج صدر بعل منزل بورقيبة

نهج الطاهر الحداد حي الثورة  منزل 

بورقيبة

نهج باجة منزل بورقيبة

نهج ماطر تينجة

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1
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المحضنة المدرسية

1آالء

المحضنة المدرسية

فضاء الطفل المبدع

المحضنة المدرسية

دنيا

المحضنة المدرسية

العباقرة

المحضنة المدرسية

التميز

637828701652000164375

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

2020405نهج األهرام العسالة قفصةفاخت للحضانة المدرسية1
2

المحضنة المدرسية الياسمين2
 نهج لزهر الفولي  وراء منطقة 

2100الشرطة قفصة 
2573

1

3
المحضنة المدرسية القصر 

الملكي
691551 أمام البلدية القنصلية الجزائرية سابقا

12132541حي األمل سيدي أحمد زروق قفصةمحضنة العال المدرسية4

5
المحضنة المدرسية شمس 

المستقبل
2100391232نهج غزة حي النور قفصة 

المحضنة المدرسية الخطاف6
نهج اإلصفهاني حي النور قفصة  

2100
12152741

7
المحضنة المدرسية جنة 

الطفولة
21001552030حي الحرس المولى قفصة  

21006111730حي األمل زروق قفصة  1المحضنة المدرسية الياسمين 8

محضنة األريج المدرسية9
بعد مركز جمع الدم المستشفى 

الجهوي قفصة
15621

المحضنة المدرسية الحياة10
قرب شركة اوالد يحيى حي 

2100النورقفصة  
40509052

المحضنة المدرسية النموذجية11
شارع القاضي عياض حي السرور 

قفصة
31195041

كنوز النجاحالمحضنة المدرسية 12
شارع سيدي بن يعقوب قفصة  

2100
20163641

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية  لسنة  
بقفصة

عدد األطفال

غ مؤهل

غ مؤهل

 غ مؤهل4مؤهل  1

 غ مؤهل4مؤهل  51

غ مؤهل2 20

20

 سجنان65 العمال عدد 

شارع الحبيب بورقيبة زنقة كمال 

أتاتورك منزل جميل

اسم المؤسسةر/ع

23

30

50

12

24

520

30

10

11

14

15

المجموع

59

60

61

62

63

نهج الشهداء منزل جميل

شارع فرنسا الحدادية منزل جميل

نهج حسن النوري منزل جميل

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة العنوان

1

1

2

1

0

عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطارات التربوية

2

4

5

38



13
محضنة الخطوة األولى 

المدرسية
2100871541حي المطار قفصة 

محضنة النخبة النموذجية14
 قبالة قاعة رحال لألفراح حي النور

2100قفصة 
37306742

15
أكادمية المحضنة المدرسية 

النخبة
210020153531حي األمل زروق قفصة  

اإلمتيازالمحضنة المدرسية 16
نهج المجر حي السرور قفصة  

2100
19203931

21003115464 قفصة 1حي السرورمحضنة التفوق المدرسية17
1

حضانة مرام المدرسية18
شارع سيدي العربي العسالة 

2100قفصة
2650765

1

2100106161حي النور قفصة طالئع المبدعين للتدريس19
1

المحضنة المدرسية ال جوكندا20
حي النور نهج عمر بن العاص قفصة 

2100
1872541

210064101حي المطار قفصة الوفاء المدرسية21
0

22
المركز النموذجي لدروس 

التدارك

قبالة معهد الحسين بوزيان قفصة 

2100
0000

محضنة الحبيب المدرسية23
المولى السفلى نهج سعد البناني 

2100قفصة 
8122030

محضنة النبراس المدرسية24
حي األخوة سيدي أحمد زروق قفصة 

2100
0000

210001212311ساحة باستور الدوالي قفصة المحضنة المدرسية ابن خلدون25

210033346741نهج الشيلي حي السرور قفصةمحضنة إيمان النموذجية26

محضنة مدرسية االوائل27
حي النجاح قرب المدرسة اإلعدادية 

2120الرديف 
71825410

 مارس02الحضانة المدرسية 28
مارس 02قبالة المدرسة اإلعدادية 

2120الرديف 
26133981

محضنة اإلمتياز المدرسية29
حي المحطة الرديف 310ص ب 

2120
121628311

751241حي المحطة أم العرائسمحضنة مدرسية  أكادمية النور30

31
المحضنة المدرسية أكادمية 

نوبل
571231حي العمال أم العرائس

2111121830412 القصر 04/12/52نهج مدرسة حنين سكول المدرسية32

21119132230حي حشاد اللة القصر التفوق المدرسية33

21110000باب السور القصر المحضنة المدرسية البية34

المحضنة المدرسية النجاح35
قرب مدرسة حي عرباطة الغربي 

2180القطار
9162531

36
المحضنة المدرسية 

فضاءالنجاح القطار
218015355040شارع الحبيب بورفيبة القطار 



218020163641شارع الشهداء القطار محضنة المجد المدرسية37
0

محضنة الفوز المدرسية38
 قرب المعتمدية 2حي الزهور 

2130المتلوي 
71320711

2130102030311الشارع الرئيس المتلوي محضنة المركز المدرسية39

213014203430حي الرئيس المتلوي محضنة النور المدرسية40

محضنة المثابرة المدرسية41
قرب مدرسة الجمهورية المتلوي 

2130
0171741

محضنة النسيم المدرسية42
حي النسيم  شارع الشهيد زكي 

2130سعيداني المتلوي 
8111921

2130444387121الحي الرئيسي بالمتلوي محضنة النجاح المدرسية43

211751621210قرب إعدادية المظيلة محضنة السرور المدرسية44

45
محضنةالنجاح للمساعدة 

المدرسية

نهج أبو القاسم الشابي الحي 

2117المركزي المظيلة 
591410

4559969512940001471036

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

الرحمة واإلمتياز1
حي البلوي طريق حفوز القيروان 

3100
تعليم عالي655011541

تعليم عالي02981720نهج نعيم بن مسعود الصحابي الصحبي2

07عدد

 -2الصحابي -نهج ابن اللبيد

أيهم4
نهج جعفر بن ميران حي النصر 

3100القيروان –طريق حفوز –
تعليم عالي20204020

الريحان5
نهج أبو إسحاق الجنياني خلف 

الفهاش
تعليم عالي13122520

6Lili maman
– القرقابية –  ربط الحديد 04عدد 

3100القيروان 
تعليم عالي19183730

تعليم عالي20254540 طريق حفوز02حي البلوي الناصر7

تعليم عالي17173420 نهج الزيتونة المنصورة123سبايس تون8

تعليم عالي25174220شارع فاس القيروانكندرالند9

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية  لسنة  
بالقيروان

المجموع

اسم المؤسسةر/ع

32525

نوع اإلعاقة
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة العنوان

Bebe casa50

عدد اإلطار 

العاملي

تعليم عالي

عدد اإلطارات التربوية

30



أنجلز هاوس10
حي سيدي سعد –نهج ابن الرقيق 

القيروان
تعليم عالي30306030

تعليم عالي25255050 المنصورة13نهج إبراهيم النجار عدداألمانة11

تعليم عالي20204030المنصورة- نهج سالم بن ثيبة دروب النجاح12

تعليم عالي20204041القيروان- رقادة آدم13

تعليم عالي312115173230الشبيكة – شارع الجمهورية النجباء14

14323304627004220

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1

1

1

مستوى ثانوي -

شهادة كفاءة مهينة -3

1319000600المجموع2

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

النموذجية1

 باجة باجة 116حي الميموزا عدد 

1أستاذية في التصرف419230020,الشمالية

الفلاير2

باجة /حي الروابي باجة الجديدة

1أستاذية في اإلنقليزية-1517320030الشمالية

الينبوع الصافي3

باجة / باجة المستقبل2تقسيم عدد 

1األستاذية1218300030الشمالية

2

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية الكاف

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية باجة

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
نوع اإلعاقة

العنواناسم المؤسسة
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

ر/ع

ر/ع

العنوان اسم المؤسسة

المجموع

63"اميرة "محضنة مدرسية  7100حي الدير الكاف الشرقية 

عدد األطفال

1

16
 الكاف 710نهج أبو فراس الحمداني 

الشرقية
7 "المتفوق"محضنة مدرسية 

عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطار 

العاملي

استاذية في الفرنسية - 

عدد اإلطارات التربوية



علي الهواري4

باجة /  نهج إبن رشد الهواري13

الجنوبية
1411250

0

1األستاذية40

100شارع الحبيب بورقيبةالمعالي5

مجاز الباب

1األستاذية1210220030مجاز الباب/ حي الواليةاإلمتياز6

1األستاذية810180020العرقوب مجاز الباباإلمتياز7

كنوز المعرفة 8
نهج فرنانة حي الغابات طريق باجة  

مجاز الباب
1514

29

1إجازة0030

4035 حي البلدية مجاز اباب14النخبـــــــــــة9

75

إجازة0040

1

شارع الحبيب بورقيبة

3حي الجالزية مجاز البابكوكسينال

1224421545900037315

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

0اجازة تطبيقية/أستاذية 220029305941الزبدة توزر الصفا1

0علوم716713830نهج الهادي شاكر توزر 03المنهل2

0ماجستير– أستاذية 615811950قرب مدرسة الشابية توزراللواء3

الخليل4
رأس الطابية مدرسة الشابي توزر 

2200
3هندسة إعالمية23254850

3اجازة تطبيقية/أستاذية 220021254642حلبة توزر الهرم5

1إجازة تطبيقية– هندسة 220026335940حي اإلزدهار توزر مؤسسة إسالم6

البراء7
قرب مصرف الزيتونة الشرفة توزر 

2200
0أستاذية10142430

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية توزر

األستاذية

األستاذية في الرياضة

0 0

3 صناع الحياة

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

نهج حانون الجبل األخضر باجة 

الجنوبية

20األكادمية المدرسية

300 07

14

11

12

10

43

15
0

0 0 27

35

13

األستاذية

0

0

3

1

1

2
إجازة 22 21

70

عدد اإلطار 

العاملي

0
3



الريان8
لدى السيد فوزي الشريف اإلدارة 

الجهوية للصحة بتوزر
2إ ج تطبيقية- أستاذية58409851

0تقني سامي/إج تطبيقية31326351حي المطار توزرمنال9

1علوم الحياة و األرض664110761السوالمية قرب معمل شيدة توزرزينة10

التفوق11
حي المطار قرب جامع عمر بن 

الخطاب توزر
0إقتصاد- فيزياء– هندسة 19143331

اإليمان12
الحبيب بورقيبة قرب ديوان . ش

التونسيين بالخارج توزر
0لغات-رياضيات /إقتصاد  و تصرف 23204350

0فيزياء– فنون 1292121طريق الحامة توزرالعباقرة13

المنار14
حي الوكالة الوطنية العقارية للسكنى 

توزر
0فيزياء/علوم الحياة1101140

0بيولوجيا– لغات 20305050حي السوالمية توزرإقرأ15

0ملتميديا/فرنسية2324473مالجي القيطنة توزرجنى16

2326496 مارس توزر02. ش العال17
-علوم الحياة واالرض-كيمياء– محاسبة 

لغات اعالمية
0

220022420صحراوي توزر أكاديمية أحالم الصغار18

سمايل سكول19
طريق حامة الجريد قبالة إدارة 

2200التجهيز توزر 
1إ ج تطبيقية- أستاذية2411354

السندباد20
الحي األولمبي طريق الحجيج توزر 

2200
3إج تطبيقية814224

0تكنولوجيا– رياضيات – لغات 3832707 توزر94سنيت الشابي عدد شهد21

0تصرف0001رأس الطابية توزرالطفل الخالق22

0إعالمية– علوم – لغات 2924537زاوية العرب دقاشفضاء نرسيس23

1رياضيات– إعالمية – علوم 38286642بوهالل دقاشالمحضنة المدرسية النموذجية24

2استاذية تنشيط30366641سيدي لحمادي الشرفة نفطةالوجد للتفوق25

1أستاذية3530655سوق البياضة نفطةاإلمتياز للتدريس26

2إج تطبيقية104142حي بن فرج هللا نفطةالمتفوق27

4اج اساسية/إج تطبيقية 51358641أوالد عيسى الشرفة نفطةواحة الفكر28

0كيمياء– لغات – قيزياء 23254870الحبيب بورقيبة نفطة. ش ريما سكول29

1لغات– تكنولوجيا 3233655علقمة نفطةالتفوق30

0علوم إقتصادية وتجريبية1815334المصاعبة نفطةسلمى31

1حرف وفنون-   لغات – تقنية 1113245طريق المعهد الثانوي نفطةالنجاح32

0تكنولوجيا طبية-آداب– فيزياء 3721586نفطة (قرب المعتمدية  )األوباومة الجيل الجديد33

0لغات22401حي األصيل نفطةمنارة الفكر34

2استاذية-إج أساسية 2016365 مارس حزوة20حي اإلمتياز35



4اج تطبيقية/إج أساسية2610365حي النسيم حزوةالمتفوق36

3695184918000001521432

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

2 االستاذية في الفرنسية،إجازة في التسويق141428000302حي الجوهرة سيدي مسعود المهديةالحضانة المدرسية االمراء1

2
الحضانة المدرسية نوارة 

المدينة
28225000030نهج مانداس فرانس المهدية

-أستاذية في الفرنسية،أستاذية االنقليزية

معلمة تطبيق
2

2 عربية1-إنقلزية2-علم النفس111728000401هيبون المهديةالحضانة المدرسية سم سم3

الحضانة المدرسية االرتقاء4
ـدد شارع الحبيب بورقيبة 04زنقة عـ

المهدية
10132300040

-أستاذية في اإلعالمية ،أستاذية في محاسبة

هندسة كهرباء-شؤون اجتماعية
1

1إجازة في لغة اإلشارة-اتصاالت-إدارة أعمال25315600040نهج زغوان المهديةأكادمية القادة5

اقتصاد وتصرف-إعالمية-قانون القضاء30205000030طريق تونس المهديةحضانة جيل المستقبل6

1معلم تطبيق عربية16112700011شارع البشير صفير المهديةحضانة ابن سينا7

1 تاريخ1- فرنسية791600032هيبون المهديةLa Fontaineحضانة 8

1 عربية1–  فرنسية 9122100032هيبون المهديةدار السعادة9

1عربية-فرنسية78150002هيبون المهديةحضانة األفاق10

11
الحضانة المدرسية التحضيري 

النجاح

نهج الروضة شارع الحبيب بورقيبة 

قصور الساف
8122000030

إجازة حقوق،رجاء عبد : ليلي الصغير 

: أستاذة إنقليزية ،أحالم مسعود : النبي 

مؤهل

1

12
الحضانة المدرسية المدرسة  

الصغيرة
1أستاذة فنون تشكيلية1119300002نهج المدرسة قصور الساف

1 بكالوريا1-عربية2-انقليزية26245000031نهج ابن رشد قصور السافمحضنة المناهل13

1عربية2-فنون1-فرنسية27224900041نهج أحمد التليلي قصور السافمحصنة المنارة14

1علوم-فرنسية-عربية3517520003جنان سيدي طاهر قصور السافمحضنة االمتياز15

1فرنسية-عربية76130002قصور السافمحضنة النجاح16

17
الحضانة المدرسية 

intelligent kids
1علوم األرض87150002الجم

273158000501نهج القدس سيدي علوانحضانة مدرسية االمتياز18

11112200021سيدى علوانحضانة مدرسية التميز19

1تقنية-فنون جميلة113140002سيدي علوانحضانة مدرسية أكادمية فضيلة20

21
المحضنة المدرسية االمتياز 

بالسواسي
0عربية-فرنسية1522370002طريق المعهد السواسي

المجموع                  

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

-إجازة في العربية-إجازة في األدب فرنسية

بكالوريا

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية بالمهدية

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة



0فيزياء-فرنسية 43700011السواسيالحضانة المدرسية االرتقاء22

1انقليزية-عربية3820580004 جانفي ملولش14شارع الحضانة المدرسية االمتياز23

1إتصاالت- فرنسية2عربية2013330002ملولشحضانة العباقرة24

1عربية-جغرافيا3715520003ملولشالحضانة المدرسية التفوق25

1ايطالية-فرنسية-فيزياء20325200031الحي الشرقي الشابةالحضانة المدرسية التألق26

1ترجمة-تقنى سامي إعالمية2519440003شارع سيدي عبد هللا الشابةالحضانة المدرسية االمتياز27

1محاسبة-انقيلزية-فرنسية2123440004 نهج رمادة الشابة05محضنة اسينات28

1انقليزية-عربية-تصرف-إعالمية74110001نهج ابن الجزار الشابةمحضنة نوارة المدينة29

1فنون2535600002الشابةمحضنة طريق النجاح30

0انقليزية-كيمياء1015250002القواسم الغربية شربانحضانة االمتياز31

1عربية،رياضيات2013330002شربانحضانة مدرسية ابن رشيق32

1فرنسية-عربية2419430002أوالد الشامخالحضانة المدرسية نور الهدى33

1علوم التربية-حقوق1816340002بومرداسحضانة مدرسية الريان34

34612558117000914033

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

2أستاذية3940790020نهج البشير صفر مقرين3رانيا1

1إجازة1119300020نهج صفاقس مقرين8إكرام2

التيسير3
نهج موسى بن نصير حي جوهرة 8

مقرين
1تعليم48120020

نّوارة عيني4
 نهج موسى بن نصير ،مقرين 07

جوهرة
1تأهيل1210220020

1تعليم812200020 نهج العربي زروق مقرين16ظط5

1إجازة2510350040شارع الجمهورية مقرين شاكرمصابيح الهدى6

1تاهيل209290030نهج الفاضل بن عاشور مقرين13األوائل7

شارع الجمهوريّة

مقرين العليا

1أستاذية1724410050نهج الحمامات مقرين شاكر13االمتياز9

2إجازة1715320010شارع البيئة مقرين3دنيا األطفال10

4تأهيل4136770041 نهج صالح الدين بوشوشة12راحة ماما11

المجموع                  

0

العنواناسم المؤسسة
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي
ر/ع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية مقرين/بوالية بنعروس

العليا 8231900 2اجازة42 3



إقامة امتنان12
 شارع أحمد التليلي حي جوهرة 29

مقرين
1إجازة4125660040

1تأهيل50601100050 نهج بن سينا مقرين كوتو7جيهان13

1تقني سامي في التنشيط208280020نهج السعادة مقرين شاكر5ستار كيدز14

1ماجستير1214260002شارع باريس مقرين الرياض7اإلبكار15

1أستاذية1922410040نهج قربص مقرين الرياض6الطفل الملك16

1األستاذية62481100031نهج الحرية سيدي رزيق مقرين26الفوز17

1االستاذية1832500011 نهج الياسمين سيدي رزيق219الفوز18

األحالم19
نهج محمد طاهر بن عاشور مقرين 

العليا
2إجازة1620360021

1األستاذية817250031 سيدي رزيق4نهج الجامع عددالتفوق20

1استاذية2628540021نهج عبد العزيز الثعالبي مقرين32النجاح21

1استاذية73100020نهج حسين بوزيان مقرين4ا م ج22

1تعليم عالي59611200022مقرين–نهج المنستير األنس23

1تعليم عالي88160010 نهج النخيل سيدي رزيق12جنة المالئكة24

مريم25
مكرر حي شاكر 5نهج الحرية عدد

مقرين
1استاذية0000020

2556354811110006310032

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1اجازة2424480030حي حشاد المحمديةالدر الصافي1

2تعليم عالي1611270010نهج علي بن عياد حي الجوهرة17االندلس2

1تعليم عالي1219310030 نهج ابن شباط حي القصر13الفـردوس3

1تعليم عالي2018380030 نهج فارسوفيا حي النسيم04نجاح4

1تعليم عالي3033630021حي البكوش المحمديةالنور5

1تعليم عالي3425590020 نهج العربي زروق قرية بدر102تحقيق األماني6

1تعليم عالي1621370030نهج األمير عبد القادر حي السعادةالطفل السعيد7

1تعليم عالي1711280020 إقامة المنيار قرية بدر477النجاح8

1اجازة2119400020حي أوذنة بوربيعاألمتياز9

1تعليم عالي1719360020حي الطواهرية المحمديةالبراعم10

1تعليم عالي2536610021 نهج الصنوبر حي العلمي293المـالئـكـة11

1تعليم عالي23732690020 نهج كوناكري حي النسيم 12بدر البـدور12

المجموع

اسم المؤسسةر/ع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية محمدية/بوالية بنعروس

العنوان
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



1تعليم عالي2721480030 نهج كينيا حي العمري01 بيكاتشو13

1تعليم عالي1415290020 نهج الحدائق حي السعادة39الفردوس14

1اجازة2721480030 نهج كينيا حي العمري01 بيكاتشو15

1اجازة1415290020 نهج الحدائق حي السعادة39الفردوس16

2اجازة1311240000نهج عمان حياالمان12المتفوق17

2اجازة2511360020نهج بحر قزوين120األمير الصغير18

1تعليم عالي73561290040 قرية بدر إقامة المنيار534البراء19

1اجازة1116270020نهج أحمد السعادةالمناهل20

1اجازة2319420030إقامة الفردوس26دنيا21

2تعليم عالي2425490030نهج االمام الغزاليهابي هالند22

1اجازة1311240030 شارع محمد الطاهر العلمي56األماني23

1تعليم عالي1715320020 نهج زيدون حي النصر16الفردوس24

تعليم عالي22419430022 نهج النظافة حي العمري 01المجد25
1

255745231097000584029

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي2517420021نهج محمود الماطري حي األملصالح1

1اجازة322295100040 نهج بن عروس حي الهضاب22ويني2

االمتياز3
شارع قرطاج حي المستقبل 53

فوشانة
1أستاذية53318400021

1إجازة-2012320002 نهج بغداد نعسان16النجاح4

2تعليم عالي27214800030نهج فرحات حشاد شبدةشهد5

1اجازة38266400031 نهج ابن النديم حي األمل04النجاح6

1اجازة30346400040 نهج عمر الخيام حي األمل187األجيال7

مستقبلي8
 نهج الفاضل بن عاشور حي 24

الوفاق
1اجازة35407500041

1اجازة21143500020 نهج الفردوس حي الوفاق9المتفوق9

-اجازة32225400040 نهج الالس حي بكار فوشانة07النور10

1اجازة20123200020شارع المحطة نعساناإلمتياز11

1اجازة27285500020نهج الطاهر الحداد حي النجاح فوشانةاألمراء12

2اجازة28275500030 نهج اريانة حي الهضاب فوشانة12الفرسان13

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية فوشانة/بوالية بنعروس

عدد اإلطار 

العاملي
العنواناسم المؤسسة

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة نوع اإلعاقةر/ع
عدد اإلطارات التربوية



النسرين14
 نهج الحسين بوزيان حي 139

العمري
1اجازة45388300003

1اجازة36306600040 نهج صالح الدين حي الهضاب27يسر15

1اجازة27184500030نهج الهادي شاكر فوشانة3زهرة المدائن16

1اجازة28305800050 نهج البشير صفر فوشانة05األمان17

1اجازة25315600020نهج مقرين حي المسك المغيرة201المقام األمين18

2اجازة9122100020فوشانة2نهج ابن عنتر حي األمل5هابي الند19

النور20
 2 نهج قرطاج حي الزيتون 13

فوشانة
1اجازة17254200040

1استاذية1341700030نهج فرانكفورت حي السام فوشانة7اإلشراق21

1تعليم عالي29346300030 فوشانة2حي األملالوفاء22

2تعليم عالي14193300030 نهج عمر الخيام حي األمل296راحة ماما23

1استاذية607113100050 فوشانة1 نهج المعهد حي األمل 06الفردوس24

1تعليم عالي17193600040نهج نابل شبدة نعسان5أمراء الجنة25

1اجازة20183800020دوار الحوش نعسانديزناي الند26

1تعليم عالي1782500001شارع مارس نعسان20التفوق27

1تعليم عالي32296100031نهج طبرقة نعسان4نور لينا28

1اجازة23234600020 نهج أريانة حي الهضاب12الفرسان29

1اجازة26285400040 تقسيم السبوعي حي الزيتون16عصافير الجنة30

1اجازة20153500020 فوشانة2 إقامة فاتن حي األمل286التميز31

318367651601000889034

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1األستاذية23275000040نهج الحلريري الزهراء10طريق النجاح1

1األستاذية23103300020 نهج الرند الزهراء21جنة األطفال آمنة2

1األستاذية8101800010نهج القيروان3الفوز3

1األستاذية33457800060مكرر نهج الصفا الزهراء45نور المعارف4

1األستاذية43327500040 شارع الصفا الزهراء69األصدقاء5

1األستاذية8132100020 شارع البيئة الزهراء42إيمان6

1األستاذية791600010ش الحيب بورقيبة83ماي بايبي7

1األستاذية17133000020حي الحبيب الزهراء569شقة21أكاديمية المتعلم8

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية الزهراء/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي
نوع اإلعاقة

عدد اإلطارات التربوية



1األستاذية16244000040 نهج بلحسن بن حازم الزهراء26التميز عمر9

1األستاذية23103300020مارس الزهراء2شارع  107سندة10

2األستاذية8122000020نهج قبادو الزهراء24سيرين11

1األستاذية20193900030نهج قبادو الزهراءمروى12

1األستاذية22234500040 نهج الصادق بوكاف الزهراء66األرض السعيدة13

1األستاذية10203000010 نهج المنجي سليم الزهراء56أوالدي14

1األستاذية19254400020 نهج أبو العال المعري الزهراء8األنس15

1األستاذية22133500030نهج عمر الغدامسي الزهراءماماتي16

2األستاذية18234100030نهج القيروان الزهراء18المهتدين17

1األستاذية14223600020 نهج صخيرة الزهراء4األمراء الصغار18

1األستاذية27447100010 افريل الزهراء9نهجنور المدرسية19

1األستاذية461000020نهج الصادق بوكاف الزهراءاالمل20

20365400765000510022

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي162137003الزاوية مرناقالياسمين1

1تعليم عالي162137003تقسيم بن كريد الزاوية مرناقصبرينة2

000نهج أجمد زايد بجانب المخبزة مرناقميرم األجيال3

1األستاذية171532002القضيبي مرناق بجانب المدرسةاألمل4

1األستاذية5958117003حي المصباح قرب الصسدلية مرناقمسار النجاح5

1األستاذية281947002نهج بن شرف مرناق30أوالدنا6

1األستاذية172239002مرناق2حي القصيبي بسمة لألطفال7

1األستاذية141933001نهج واد الزرود حي الدوكالي مرناقالضياء8

1األستاذية5846104004 نهج الجمهورية حي جابر مرناق35نور التميّز9

أجيال المستقبل10
نهج عقبة ابن نافع حي الزياتين 14

مرناق
2األستاذية5574129005

1األستاذية121830002فرش العنابي الخليدية مرناقاإلمتياز11

1األستاذية363975003تقسيم بن كريد الزاوية مرناقالمنى12

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية مرناق/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



1األستاذية201333002حي المزيان مرناقبسمة لألطفال13

1األستاذية333568003سيدي سعد مرناقاإلتقان14

1إجازة232346002تقسيم بن كريد الزاويةالنورس15

1إجازة342559003نهج اإلمام الشافعي مرناق10السناغر16

1إجازة263662002حي السالم الصنداجبينوكيو17

1إجازة202242003حي النزهة مرناقالمجد18

3األستاذية6467131007نهج عقبة بن نافع مرناقحمزة العباقرة19

أحضان ماما20
 نهج  حسان بن ثابت حي 03

المزيان مرناق
1األستاذية473784005

التميز21
نهج ابن شرف قرب السوق

األسبوعي مرناق
1األستاذية111223002

216066221228000590023

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1إجازة1916350030شارع البيئة حمام الشّط96آمنة1

الياسمين2
نهج محمد علي الحامي برج 4

السدريّة
1تعليم عالي1219310020

كينزو3
نهج نابل حي نزهة سلطان برج 13

سدرية
3تعليم عالي515200031

ماجيك الند4
 نهج البرتقال حي نزهة السلطان 39

برج السدرية
1تعليم عالي915240020

1تعليم عالي2717440030 نهج خالد بن وليد  برج السدريّة7جنة منيار لألطفال5

3تعليم عالي2526510030مكرر نهج ابن رشيق حمام الشّط2تويتي6

النجاح7
 نهج أبو الحسن الشاذلي برج 28

السدرية
2تعليم عالي3028580020

الزهراء8
نهج النخيل حي نزهة السلطان برج 9

السدريّة
2تعليم عالي1911300020

المرح ألوان9
نهج الزيزفون حي نزهة سلطان 20

برج السدريّة
2تعليم عالي2826540030

1تعليم عالي1013230020 نهج عدن بئر الباي2قيسون10

1تعليم عالي4480020 نهج الوفاء حمام الشط14قطيفة11

1تعليم عالي917260020 شارع السعادة حمام الشط9عبدو12

1تعليم عالي46100020 نهج المعري حمام الشط6الطفل الذكي13

1تعليم عالي810180020 شارع الشهداء حمام الشط8أنا وأخي14

الحدائق الوان15
 شارع الرشيد بئر الباي حمام 13

الشط
2تعليم عالي1927460030

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية حمام الشط/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



4تعليم عالي1923420020 نهج زبير السافي حمام الشط7المالك الصغير16

1تعليم عالي2010300020نهج عدن بئر الباي حمام الشط10المتفوق17

17267283550000401028

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1إجازة1317302 نهج أبو الذر الغفاري حمام األانف1البراءة10

األانس2
 نهج االستقالل حي الملعب حمام 05

األأنف
1إجازة913221

1إجازة1313262 نهج شارنيكول حمام األنف45الياسمين30

الكوكسنال4
 نهج الطاهر بن عاشور حمام 61

األنف
1إجازة1516313

2إجازة1311242 نهج جندوبة حمام األنف23مريومة5

1إجازة2829573نهج صفاقس حمام األنف18كنزة الند6

1إجازة2020404 نهج فاروق عويديدي حمام األنف27النجباء7

كوثر8
 شارع الطيب المهيري  حمام 36

األنف
1إجازة3691

1إجازة1715323 نهج الجزائر حمام األنف3منية9

1إجازة3740772 نهج الهادي نويرة حمام االنف21آمنة10

1إجازة208282 نهج الهادي نويرة حمام األنف26األمانة11

سندرال12
نهج  الشهيد بن صالح حمام  10

األنف
1إجازة1114251

1إجازة2623493 شارع البيئة حمام األنف46جزيرة الكنز13

1إجازة2617434 شارع علي بلهوان حمام األنف41لطيفة14

1إجازة125172 نهج السلم حمام األنف15هابي كيدز15

األحالم16
 نهج صالح الدين بوشوشة حمام 31

األنف
2إجازة1413273

2إجازة2215373 شارع البيئة حمام األنف42يسرى17

1إجازة1523383نهج االستقالل حمام االنفنرمين18

1إجازة2818465حمام األنف26نهج مدنين عدداجيال المستقبل19

19342316658000490022 المجموع

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية حمام االنف/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي14102410 نهج خليل رادس مليان2المثابرة10

1تعليم عالي11243520 نهج بن خلدون رادس2أجيال عيدودة2

1تعليم عالي52429441نهج جمال الدين األفغاني  محمد عليطيور الجنة30

1تعليم عالي29245340نهج الطيور رادس3النادي4

علي بابا5
شارع الحبيب بورقيبة رادس 7

الشاطي
1تعليم عالي5121730

1تعليم عالي15153020 نهج عنابة راس مليان16جنة األطفال6

1تعليم عالي1952420 نهج خديجة بنت خويلد رادس10الياسمين7

أحباء األنس8
 نهج الفرابي حي محمد علي 22

رادس
1تعليم عالي49126130

1تعليم عالي14203420شارع محمد علي رادسالغزالن9

1تعليم عالي25113620نهج الدغباجي حي الطيب المهيريايمن10

1تعليم عالي23163920القرية المتوسطية رادسالنجاح11

أجيال المستقبل12
 حي 20نهج عبد العزيز الثعالبي عدد

الطيب المهيري
1تعليم عالي13233620

1تعليم عالي1832502القرية المتوسطية رادسمملكة األطفال13

النخب14
محمدعلي -4نهج عمر الخيام عدد

رادس
1تعليم عالي11102140

1تعليم عالي7121930 نهج محمود الماطري رادس13آريس15

1تعليم عالي38377530 شارع الحبيب بورقيبة رادس44أميرة16

النجاح17
 القرية 430 شقة25عمارة عدد

المتوسطية
1تعليم عالي14213530

1تعليم عالي44458930 نهج فرنسا رادس منجيلاالنوار18

19Happy  guard1تعليم عالي13173010 القرية المتوسطيّة29عمارة

1تعليم عالي16153120نهج االمام بن تيميةأحلى صغار20

1تعليم عالي471120 نهج الشادلي خزندار رادس15سلم النجاح21

1تعليم عالي27144140نهج عبد هللا بن الحبحاب رادس9االمال22

1تعليم عالي23204321 نهج صالح الدين بوشوشة2االمان23

1تعليم عالي252348120 رادس468 شقة 27عمارة عدداألوائل24

1تعليم عالي18224030شارع الجمهورية رادسبئر طراز25

0تعليم عالي13142720شارع محمد علي رادسريحانة26

2تعليم عالي1682410 نهج تونس رادس مليان45الهناء27

2تعليم عالي10172750 نهج البرتقال رادس17لجين28

1تعليم عالي7111810  رادس الغابةEعمارة المالئكة29

295735391112100722030

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية برادس/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار 

العاملي

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي2328513أوت الياسمينات13 شارع227المتميز1

1تعليم عالي148222 نهج الحبيب بو قطفة المدينة96فادي2

1تعليم عالي918273 نهج سبيطلة الياسمينات8السالم3

1تعليم عالي2توحد11911301نهج قابس المدينة5الطفل الذكي4

1تعليم عالي1611171 نهج حسان ثابت المدينة45األنوار5

1تعليم عالي1911203نهج عزيز تاج المدينةكيدز أكاديمي6

1تعليم عالي22731583 نهج البشير التليلي المدينة 18القصر7

أطفال المستقبل8
 نهج أبو جعفر الصمادحي إقامة 2

الصفاء
1تعليم عالي23234621

2تعليم عالي34147884 نهج القيروان المدينة الجديدة 3السماح9

1تعليم عالي2215372 نهج الشادلي خزندار الياسمينات16حدائق الجنة10

1تعليم عالي21116272 نهج الفنيقين المدينة 22العباقرة11

األمرآء12
تقسيم العنابي برج غربال 31

الياسمينات
1تعليم عالي913221

األمير الصغير13
 شارع فيصل بن عبد العزيز 103

المدينة
2تعليم عالي5144956

1تعليم عالي3ذ1712291 نهج المغرب المدينة الجديدة10نادية14

1تعليم عالي31718352شارع الشهداء المدينة العزيز15

3تعليم عالي-147711188 نهج الغفران المدينة 127حضانة المدينة16

1تعليم عالي125171 نهج جلولي فارس الياسمينات18جنة أطفال األنس17

1تعليم عالي2توحد1119301نهج أحمد بلخوجة المدينة الجديدة35أحالم الطفولة18

جيل المستقبل19
 نهج البشير التليلي  المدينة 13

1الجديدة
1تعليم عالي911202

1تعليم عالي13640763 نهج الحبيب بقطفة    93منية20

1تعليم عالي-811192نهج االمانة المدينة الجديدة84النخب21

2142146388430057125

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية المدينة الجديدة /بوالية بنعروس

نوع اإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي8111900020نهج ابو القاسم الشابي بن عروس24المرح1

1تعليم عالي22244600020نهج األعراض بن عروس29المنيار2

1تعليم عالي15173200010 بن عروس4بورقيبة عدد.ح.شاألمل3

1تعليم عالي571200011 نهج لوي باستور بن عروس8الفوز4

1تعليم عالي13465900040نهد الهادي جنن بن عروس11النجاح5

1تعليم عالي22244600030نهج الطيب المهيري بن عروس12أجيال الغد6

1تعليم عالي30174700020 نهج قصر هالل بن عروس1الطفل الذكّي7

2تعليم عالي991800020مارس بن عروس2نهج   11فضاء باديس8

2تعليم عالي48398700021نهج النسيج بن عروس16النجباء9

1تعليم عالي25255000020نهج الجوالن بن عروس6الفرابي10

2تعليم عالي31336400040نهج دمشق بن عروسعلي بابا11

1تعليم عالي8182600030نهج وهران بن عروسماما ناجية12

االمتياز13
 نهج الرباط حي الملعب بن 49

عروس
1تعليم عالي10182800030

1تعليم عالي19203900020نهج وهران بن عروسجنة األطفال14

1تعليم عالي571200020 نهح  ماطر بن عروس2الطفل الهادئ15

2تعليم عالي28356300050نهج جربة بن عروس20نور الهدى16

2تعليم عالي30275700040نهج سيدي عقبة بن عروسانوس17

1تعليم عالي35488300030 نهج لويس باستور بن عروس4ماما الحنون18

1تعليم عالي34356900030 نهج محمد بوزويتة بن عروس108طيور الجنة19

1تعليم عالي13162900020نهج طارق بن زياد بن عروسكوكسي الند20

1تعليم عالي1472100031 شارع باريس بن عروس45البرعم الصغير21

1تعليم عالي22244600030نهج عنابة بن عروس22البراءة22

2تعليم عالي11162700030 نهج الزهراء بن عروس6األصدقاء23

23457523980000613029

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية بنعروس/بوالية بنعروس

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية بومهل/بوالية بنعروس

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



1تعليم عالي1451900020شارع الحبيب بورقيبة بومهل4ملكة1

1تعليم عالي15183300030 نهج الفاضل بن عاشور18األمان2

1تعليم عالي23254800030 شارع الحرية  بومهل236األمان3

1تعليم عالي16173300030نهج السوسن حي الهواء الطلق8الحضن الدافئ4

1تعليم عالي20123200030شارع الحرية بومهل36الفنان الصغير5

السالم6
شارع الحرية حي السالم حي الهواء 

الطلق
1تعليم عالي12183000020

1تعليم عالي9172600020 نهج االمام سحنون15الدرة الصغيرة7

1تعليم عالي1071700010بومهل1اقامة االكليل البيت السعيد8

1تعليم عالي6101600020شارع الحبيب بورقيبة بومهل86السنافر9

1تعليم عالي18123000020نهج المنصف باي بومهل5البراعم10

1تعليم عالي33600030نهج الوفاء بومهلإقامة كريم11

1تعليم عالي18123000020نهج المنصف باي بومهل5البراعم12

1تعليم عالي18234100020حي الحدائق شارع األهرام بومهلالنعيم13

1تعليم عالي13122500021نهج الرمان بومهل7ياسين14

1تعليم عالي1061600010نهج االستقاللاألمل15

1تعليم عالي11102100020شارع باريس بومهل16سمارت سكول16

1تعليم عالي1192000020نهج المعري حي السالم بومهل4الياسمين17

1تعليم عالي1462000020نهج اإلمام سحنون بومهلالمراجعة18

1تعليم عالي14112500020حي الخليج بومهلنرمين19

1تعليم عالي8202800020تقسيم بيرم التونسيالبالبل20

1تعليم عالي30164600020نهج محمد النجاربومهلمريم21

1تعليم عالي18123000030 نهج قليبية بومهل44هابي الند22

1تعليم عالي1292100010نهج كربالء بومهلالمالئكة23

1تعليم عالي925700020نهج عبد العزيز الثعالبي عددحباب24

1تعليم عالي14203400040شارع االستقالل بومهلميكي ماوس25

1تعليم عالي18143200020نهج بن خلدون بومهل13المتفوق26

1تعليم عالي1071700020نهج عبد العزيز العروياألجيال27

1تعليم عالي3182100020حي الخليج بومهلرزان28

1تعليم عالي371000010شارع االستقالل بومهلالقائد29

1تعليم عالي11122300020شارع باريس بومهل16النجاح30

30384373757000641030

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي33016463 نهج الحرمين الشريفين المروج94الحدائق1

المجموع

عدد اإلطار عدد األطفال

العاملي

عدد اإلطارات التربوية

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
معتمدية مروج/بوالية بنعروس

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة العنواناسم المؤسسةر/ع



1تعليم عالي32520452نهج دار البيضاء المروج6السندباد2

1تعليم عالي32526512 نهج طهران المروج26األمان3

1تعليم عالي31416302 نهج اليرموك المروج47األمراء4

1تعليم عالي31120312نهج الدار البيضاء المروج6األيادي  الصغيرة5

1تعليم عالي35346994نهج مكة المكرمة المروج4سندرال6

1تعليم عالي341317251نهج مكة المكرمة المروج12النموذجية7

1تعليم عالي31118291مكرر نهج بن غازي المروج1صغار ستار8

1تعليم عالي358561143نهج جامع الزيتونة المروجالمهدي9

1تعليم عالي33131622نهج جامع الزيتونة المروجاالمتياز10

1تعليم عالي398172نهج الحرمين الشريفين المروجالتيسير11

1تعليم عالي33020504نهج البصرة المروج510دروب االمتياز12

1تعليم عالي32517422 نهج البصرة المروج15المالئكة13

1تعليم عالي31748653نهج  الدار البيضاء المروج195السالم14

1تعليم عالي31113243نهج الجزائر المروج12جنة األطفال15

البراعم16
نهج أحمد التليلي حي فرحات حشاد 

3المروج
1تعليم عالي3431654

1تعليم عالي3206262نهج فاس المروج2عليسة17

التأهيل18
 نهج تيناس حي الزيتون 183

3المروج
1تعليم عالي1215272

1تعليم عالي3209292نهج حلب المروج59جنة األطفال19

1تعليم عالي30001نهج الهادي السعيدي المروجالطفل السعيد20

1تعليم عالي12324472 نهج ابو القاسم الشابي المروج9تويتي سكول21

1تعليم عالي12827555بن منظور مروج43أحالم22

2تعليم عالي13235672محمد المرزوقي المروجدارنا23

2تعليم عالي11515302 نهج محمد الطيب المروج15كتكوت24

1تعليم عالي1117182 محمد المرزوقي المروج19مريومة25

1تعليم عالي11310233 نهج محمد عزيز تاج المروج4منارة األطفال26

1تعليم عالي11012221 نهج ابن منظور المروج55المالئكة27

1تعليم عالي11325382نهج محمد عزيز تاج المروج8روالكس28

1تعليم عالي13530654 نهج ابن منظور المروج45ابن منظور29

1تعليم عالي152511033شارع فرحات حشاد المروجتاج الطفولة30

1تعليم عالي12423471ديار المروج المروج-2-ناج الطفولة31

1تعليم عالي13319524نهج الصفصاف المروج5الناشئة32

1تعليم عالي140651054نهج القيروان المروج7األمل33

1تعليم عالي11721382 المروج3/1إقامة الواحة شنوسة للنخبة34

1تعليم عالي15143943نهج محمد الزعباني المروج13إقبال35



1تعليم عالي13648844نهج األمام سحنون المروج4العباقرة36

1تعليم عالي1206262 إقامة ديار المروج 4األمين الصغير37

1تعليم عالي21311243ش 11إقامة الواحة عمارةاالمتياز38

1تعليم عالي13440743نهج حافظ بن ابراهيم المروجالبار اينشتاين39

2تعليم عالي11115262 نهج بن شرف المروج15كنوز40

1تعليم عالي13320534نهج بن منظور المروج4أنيس41

1تعليم عالي197162نهج محمد المرزوقي المروج9الجيل السعيــــد42

1تعليم عالي178152إقامة البساتين المروجربيع الطفولة43

جنة المروج44
شاره الحريّة المروج البساتين 1

1المروج
1تعليم عالي1316292

1تعليم عالي41812305نهج البراق المروج7جنة األطفال45

آية46
 21 شقة 14اقامة األمان مدرج2

5المروج
1تعليم عالي78152

1تعليم عالي51618342شارع البرهان المروج56االمتياز47

1تعليم عالي4125173نهج جزيرة سقطري المروجالنجباء48

1تعليم عالي52124452شارع البرهان المروجنور الهدى49

1تعليم عالي51510251شارع  البرهاء المروجاألذكياء50

1تعليم عالي3توحد4721281 شارع روما  المروج40فضاءعامر51

1تعليم عالي52520452المروج147إقامة البستانعددنغم الطفولة52

1تعليم عالي45161قامة الفردوس المروج6 الكوثر53

1تعليم عالي41011212قامة الزهور المروج4المروجفضاء المعرفة54

فضاء األمان55
مجمع األمان نهج القلعة الخصبة 

5المروج
1تعليم عالي1812302

1تعليم عالي425255021 نهج جزر البليارالمروج16الشمس الضاحكة56

2تعليم عالي44725723شارع فينيسيا المروجالفوز57

أرتنسيا58
 نهج الطوقان جي المنارة 51

5المروج
1تعليم عالي2424485

1تعليم عالي51811294 نهج حي المنارة المروج 3بلقيس59

1تعليم عالي54243853 نهج بوزلفة المروج 16مرح60

1تعليم عالي2117384 المروج حي البساتين52 ب 133أطفال العرب61

1تعليم عالي548121جويلية المروج21نهج 47األنس62

1تعليم عالي51011211المروج1اقامة الزهور شقةالمعرفة63

1تعليم عالي51920393نهج صرارة المروج16العباقرة64

1تعليم عالي5109192اقامة سميّة المروجالياسمين65

1تعليم عالي51313262اقامة األمين المروجبن خلدون66

66143713732810101702070

العنواناسم المؤسسةر/ع

المجموع

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

 مجموع والية بن عروس



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

32768256728135535083233374

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

44920889180900125142المنستير1

132672695360040007قصيبة المديوني2

583891720014003صيادة لمطة بوحجر3

182932355280043009قصر هالل4

1640236476600482010المكنين5

452491010011003طبلبة6

36253115007102البقالطة7

71251242490017305بني حسان8

2212445005002زرمدين9

112302925220034008جمال10

81951933880027008بنبلة11

51451242690019005الوردانين12

1229732161800450012الساحلين13

14830923026611800043570116

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية زغوان

العنواناسم المؤسسةر/ع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

نوع اإلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي

المجموع
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عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية المنستير

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

ر/ع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1
المحضنة المدرسية  طيور 

الجنة زغوان

 حّي المعهد 4نهج الصفصاف عدد 

زغوان
2تنشيط و مراجعة1518330030

2
المحضنة المدرسية سامـراء 

زغـــوان
1تنشيط و مراجعة151227020نهج خير الدين بــاشــا زغـــوان

1تنشيط و مراجعة1100251330 أوت زغوان 5نهج  29المحضنة المدرسية

1ابن خلدون

4
المحضنة المدرسية النسرين 

cnrps

حي صندوق التقاعد والحيطة 

اإلجتماعية زغــوان
1تنشيط و مراجعة201333031

5
المحضنة المدرسية قولدن كيدز 

زغوان
1تنشيط و مراجعة1100121527020 نهج الزغواني زغوان 7و  6

6
المحضنة المدرسية االمتياز 

جبل الوسط

 حي الهضاب نهج الجزائر جبل 28

1111الوسط 
1تنشيط و مراجعة201535111

روضة  المدرسية زهرة7
الحي الجديد حمام الزريبة حي 

1152الوصفان 
1تنشيط و مراجعة201838011

تنشيط و مراجعةجبل الوسطالمحضنة المدرسية

1111مالك

9
المحضنة المدرسية بيتي 

casa mia

 نهج خير الدين باشا زغوان 9

1100
1تنشيط و مراجعة212344020

10
المحضنة المدرسية الحسن  

جبل الوسط

نهج األمير عبد القادر حي السعادة 

1140الفحص 
1تنشيط و مراجعة231437020

بئر حليمةالمحضنة المدرسية

1155كوكسينال

12
المحضنة المدرسية األمراء 

الفحص

نهج األمير عبد القادر حي السعادة 

1140الفحص 
1تنشيط و مراجعة101222020

محضنة الفراشة13
نهج الطيب المهيري حي السعادة 

1140الفحص 
1تنشيط و مراجعة141226021

1تنشيط و مراجعة1140152035030نهج االمير عبد القادر الفحص المحضنة المدرسيّة األمراء14

15
المحضنة المدرسية أكاديمية 

جبل الوسط- النجاح

نهج ابن الجزار حي األمل جبل 

1111الوسط 
1تنشيط و مراجعة141630020

1تنشيط و مراجعة1100181432020حي المنزه زغوان  casa mia20   حضانة بيتي  16

المحضنة المدرسية منال17
نهج القارصي بن نصر زغوان 

1100
1تنشيط و مراجعة191938021

1تنشيط و مراجعة11009514010بني دراج زغوان المحضنة المدرسية الياسمين18

1تنشيط و مراجعة1140211233141نهج ابوالقاسم الّشابي الفحص المحضة المدرسية الزهراء19

20
المحضنة المدرسيّة دروب 

النجاح

نهج القرنفل حي الهضاب جبل 

1111الوسط 
1تنشيط و مراجعة7714010

20325290615210426021

38

1 تنشيط و مراجعة

1

12120 240 2

0 15203502

نوع اإلعاقةالعنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار 

العاملي

11

المجموع

3

8



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1
جوهرة ''المحضنة المدرسية 

1جامعي-2األستاذية في الحقوق           - 14173121نهج الهادي شاكر''الريف

2
الياسمين '' المحضنة المدرسية 

''
3020503شارع الحبيب بورقيبة

- 2األستاذية في الحقوق           -1

جامعي-3االستاذية في الفرنسية          
1

1510252بن بشير''النيروز '' المحضنة المدرسية 3
  - 2األستاذية في القانون             -1

االجازة في التاريخ
1

5492حي السعادة''حنين ''المحضنة المدرسية  4
- 2األستاذية في القانون             -1

االجازة في المحاسبة
1

3324574حي الزهور"النجاح "  المحضنة المدرسية 5

- 2اجازة في  علوم الحياة واألرض - 1

- 3اجازة في تطبيقية في ادارة االعمال

االجازة في - 4االجازة في االنقليزية 

االنقليزية

1

1024342 مارس02حي "االمتياز "المحضنة المدرسية  6
تقني - 2اجازة تطبيقية  في اإلعالمية- 1

سامي في الكهرباء
1

2621474شارع الحبيب بورقيبة"النجاح " المحضنة المدرسية 7

- 2اإلجازة التطبيقية  لعلوم اإلعالمية-1

االنسانية في - االجازة في الفرنسية 

االجازة في تربية الطفل- 4الجغرافيا 

1

713312025300019007

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

25234800031نهج سيدي عباس حومة السوق جربةاألمير الصغير1

13132600021نهج الورد الرياض جربةاألمير الصغير2

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية جندوبة

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية مدنين

المجموع

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربويةعدد األطفال

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة



17193600121طريق ميدون حومة السوق جربةدار التلميذ المتفوق3

الفوز4
شارع الحبيب بورقيبة حومة 73

السوق جربة
19214000031

18224000031سيدي حلولو حومة السوق جربةاألمراء5

األمل6
نهج مصباح الجربوع حومة 17

السوق جربة
121عضوية23204301

27275400031تقسيم بن سليمان حومة السوق جربةالفوز7

الفردوس8
شارع الجامع الجديد حومة السوق 7

جربة
20214100121

19183700021تاوريت حومة السوق جربةبراعم تاوريت9

15112600021حي النسيم سيدي زايد جربةنور المعارف10

25255000131نهج الورود الرياض جربة12الرهان11

12193100021حومة السوق جربةايدي سكول12

24214500021تاوريت حومة السوق جربةالنرجس13

27245100131طريق المطار جربة حومة السوقاالمتياز14

13152800021مليتة جربةقوس قزح15

25265100031تاوريت حومة السوق جربةتاوريت16

12112300021الرياض جربةالنجاح17

11102100121مارس تاوريت جربة20نهج المثالية18

نور الهدى19
قبالة ميقرو بن عثمان حومة السوق 

جربة
18163400021

17173400111نهج التعميير حومة السوق جربة10النور20

ميارة21
شارع اليمامة تاوريت حومة السوق 

جربة
21224300111

19203900021نهج االمل حومة السوق جربةالمجد22

17193600021الرياض جربةالنجاح23

16153100021الرياض جربةرياض الجنة24

11142500021الرياض جربةينابيع المعرفة25

20214100111فاتو حومة السوقأنغام الياسمين26

23275000121نهج بشير سعود حومة السوق جربةجان جاك روسو27

االنس28
شارع الحبيب بورقيبة حومة السوق 

جربة
132عضوية33316410

10112100021المحبوبين جربةالنجاح29

15173200021نهج محمد بدرة حومة السوق جربةسبونج بوب30

19193800021تاوريت حومة السوق جربةطيور الجنة31



18173500021نهج طه حسين الجوامع جربة16قوس قزح32

14132700021قرب المحطة المحبوبينالنور33

14152900021المحبوبين جربةابن الفرات34

18183600121حي السالم اوالد عمر ميدونالهدى35

20204000031اوالد عمر ميدونالياسمين36

16193501021شارع فرحات حشاد ميدون59الياسمين37

37458200131خزرون ميدونكنوز النجاح38

21194000121سيدي ياتي ميدونياتي39

29275600031الماي جربةابن خلدون40

24234700121سيدي سفيان ميدونالفوز41

18213900021سيدي ياتي ميدونالمتميز42

21214200031نهج بن خلدون ميدوناالمتياز43

21234400031المحراب ميدونابن سينا44

17244100031الماي جربةالحكمة45

25214600121اوالد عمر ميدونالبراءة46

19254400031سيدي ياتي ميدونالمتميز47

16173300021المحبوبين جربةابن الفرات48

21284900121الماي جربةالطفولة49

20224210021نهج بن خلدون ميدونالخوارزمي50

15153000021اوالد عمر ميدونميدون51

23214400031امام نادي االطفال ميدونالحرية52

13112400021قرب المدرسة االبتدائية اركو ميدونالنجاح53

15142900021قرب المحطة المحبوبين جربةالنور54

13152800021اوالدعمر ميدوناالنطالقة55

20204000031خزرون ميدونالمتفوق56

21244500031ميدوناالمتياز57

22264800121نهج االمام سحنون ميدونأجيال المستقبل58

17163300021طريق الناظور سيدي ياتي ميدونياتي59

39519000231ميدونالنخبة60

16173300021خزرون ميدونالبسملة61

21264700211خزرون ميدونالياسمين62

18193700021سيدي ياتي ميدونالتألق63

32336500131 ميدون4تقسيم بالسرور عدداألفاق64

21319224101021ميدون ص ب الفردوس65

27285500221شارع فرحات حشاد ميدونالعصافير66

20204000021تزدايين ميدونطيور الجنة67

16153100021تزدايين ميدونمرام68

37448100031قبالة قصر البلدية ميدونطيور الجنة69

25285300031اوالد عمر ميدونالسنافر70

13142700021المثانية اجيماألمراء71



23214400031المؤانسة جرجيسالنجاح72

28305800131شكيربان جرجيسالرحمة73

21244500031المؤانسة جرجيسالنور74

18173500021حي البساتين جرجيسأجيال المستقبل75

17163300021شارع بن خلدون جرجيسمالئكة الفردوس76

21224300021عمارة الخليج جرجيسفضاء ملكة77

21335400031قصر الشلبة جرجيسالسالم78

19193800021المؤانسة جرجيساقرا79

15163100021شارع محمد الخامس جرجيسالمجد80

17173400021شارع محمد الخامس جرجيسالمستقبل81

22224400121حي البساتين جرجيسميارة82

28305810031طريق جربة جرجيسقوس قزح83

22214300021نهج ساقية سيدي يوسف جرجيسالرائد84

28245200131شارع الحبيب بورقيبة جرجيسخطوة خطوة85

22163800031هشام الحمادي جرجيسالعال86

26285400221طريق الميناء جرجيسالمركب الصغير87

26255100021طريق العامرية بنقردانالزهور88

19173600021طريق الوراسنية بنقردانالنموذجية89

21173800021حي الزهور بنقردانالجيل الجديد90

22244600031طريق مدنين جالل بنقردانتسنيم91

1882600121طريق جرجيس بنقردانعصافير الجنة92

29305900031طريق السكة بنقرداناألمان93

18213900021حي سيدي العودي بنقرداناالمتياز94

13152800021طريق الطابعي بنقرداناقرا95

22204200031طريق الصياح بنقردانعمر الفاروق96

12152700111الوراسنية بنقرداناألمير الصغير97

11112200021شارع الهادي قريصيعة بنقردانالمتفوق98

33346701121شارع البيئة بنقرداناديكا سكول99

22204200021قبالة مدرسة الشابي بنقردانسمارت كيدز100

17193600021طريق المستشفى بنقرداناليقين101

23275000031حي عقبة بن نافع بنقردانالتميز102

20214100021طريق راس جدير بنقرداناألوائل103

19193810021بجانب المعهد بنقردانالنور104

17173400021شارب الراجل بنقردانالبراءة105

18213900031 بنقردان2حي النسيم2النسيم106

18153300021طريق مدنين بنقرداناالمتياز107

21183900121طريق الصياح بنقردانالتيسير108

18203800031الطابعي الغربية بنقردانالتفوق109

20193900031بجانب المعهد بنقردانالتفوق110

12122400021الصياح بنقردانالتميز111



17274400131طريق مدنين بنقردانالنجاح112

20224200031طريق الوراسنية بنقردانالفضاء المدرسي113

21214200121حي النسيم مدنينفضاء التلميذ114

17183500021نهج اليمن مدنينالبراءة115

21173800031شارع ابن زيدون مدنينالنسرين116

24153900121حي الحبيب مدنينالبراءة117

23224500031طريق بنقردان مدنينالفردوس118

17193600031طريق بني خداش مدنينالفجر119

18173500021حي النصر مدنينالفردوس120

20224200031حي الزيتوني مدنيناألوائل121

22264800111حي النصر مدنينالتفوق122

031عضوية21254610طريق بني خداش مدنيناألمانة123

13162900121حي النور مدنينالنجاح124

21224300031طريق تطاوين مدنينطريق النجاح125

21295000021مدنين حي الشرايحةالهداية126

20214100121شارع منصور الهوش مدنينسيتي سكول127

20193900131نهج ابو تمام مدنينالتفوق128

20214100021طريق اللبة مدنينكيدز هاوس129

18143200111طريق تطاوين مدنينالفرسان130

20193900021قبالة المكتبة العمومية مدنينفضاء األمل131

131262627255351540423000132

سوسة المدينة :معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

الوان صغيرة 1
 خ 76نهج االمين الشابي عدد 

الشرقية س المدينة
1اللغة واالداب العربية -االنقليزية97160031

2016360030 س المدينة1952 جانفي 22نهج العباقرة الصغار 2
علم -شهادة الكفاءة المهنية في االعالمية 

تربية تشكيلية-الرسوم
0

السندباد 3
 خ الشرقية س 4نهج ابن كلثوم عدد

المدينة
1االلكترونيك -االعالمية- الصحافة2922510021

الزيتونة 4
 س 16نهج االخت جوزيفين عدد 

المدينة
73491220031

-اللغة واالداب العربية-االنقليزية-الحقوق

الفنون والحرف
2

الزهراء 5
 تروكاديرو س 7نهج الفرزدق عدد 

المدينة
1 ثانوي 7-االسبانية-الفرنسية-العربية1719360040

6
811 س المدينة1952 جانفي 22نهج الباب الشمالي 

فالحة -تاريخ -ديبلوم رياض االطفال190030
0

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 

عدد اإلطار 

العاملي

بوالية سوسة 

العنواناسم المؤسسة
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

ر/ع

المجموع



7ABC PLUS+
شارع اناتول فرنس عمارة الميالدي 

1االنقليزية -المحاسبة-االلمانية1940590030س المدينة

8
اليوم السعيد 

نهج االمين الشابي  خ الشرقية س 

3640المدينة
اسبانية -هندسة بيولوجية-عربية-76003002

1

9
1014نهج قسنطينة الكورنيش س المدينةاالمتياز 

ثانوي6-علوم فيزياء240020
1

1 ثانوي7 (3)-الحقوق51631140040نهج البشير صفر س المدينة الحسن 10

1027228155300030309

اكودة:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

29204940نهج الطيب المهيري اكودةرانية1
اعالمية -نقل ولوجستيك -علوم اجتماعية

االستعجالي واالنعاش-صناعية
1

575611332نهج باب بلد اكودةدلتا سكول2
-االعالمية-التغذية الفرنسية-الحقوق

ثانوي7-رياضيات
1

1فنون تشكيلية-اقتصاد وتصرف-الحقوق27204730 اكودة1952 جانفي 18نهج ريتاج-بيضاء الثلج3

0فيزياء-فلسفة12122420اكودة-وراء مدرسة الفالحة شط مريم انيسة4

1عربية -تاريخ12152711نهج عبد الحميد سقير اكودةالياس5

30184830 اكودة1934مارس 2نهج الهناء6
-علم االجتماع-اللغة واالداب العربية

الهندسة المالية
1

1اعالمية وتصرف -الحقوق22173920اكودة-طريق هرقلة شط مريم النور7

23325540نهج العهد الجديد اكودةالندى8
االشهار -تقنيات االثار-ثانوي7-الحقوق

والتسويق
1

1تاهيل منشطة رياض -الجباية9101920 جانفي اكودة18نهج الكتاكيت9

32326450نهج عبد العالي الكناني اكودةفرح10
العربية (02)-تاريخ وجغرافيا(02)هندسة

2

1ثانوي 7-تربية بدنبة23254820نهج باب بلد اكودةالبراعم11

االوائل12
اوالد سقير الطريق السياحية شط 

اكودة-مريم
24234730

النزاعات االدارية -شؤون قانونية-المالية

1والجبائية

االمل13
-نهج الحاج العجمي سوقير شط مريم

اكودة
1الموارد البشرية-االعالمية-المحاسبة26174330

االمتياز14
-طنطانة ش مريمpepi'sشارع 

اكودة
0الفرنسية -البستنة-العربية-الجباية40256540

1حقوق-باكالوريا-ش قانونية-العربية29275631 اكودة13 عدد 1956مارس 2نهج االمان15

1االعالمية -العربية -الفيزياء22285021نهج حسان الكناني اكودةاريج16

1اتصاالت -فرنسية-فيزياء11142530اكودة-13نهج ابن خلدون عدد الخطوة االولى17

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع



االء18
نهج البحرين بجانب مدرسة واد 

العروق اكودة
1علوم الحياة واالرض-الجغرافيا-الحقوق32185030

0تصميم اقمشة-اعالمية791620نهج الفاضل بن عاشور اكودةاالمان19

48368431نهج البحرين  واد العروق اكودةاالمل20
-رياضيات-رياضيات اعالمية-الحقوق

باكالوريا
2

باكالوريا-تصرف-عربية 38448241نهج المندرة اكودةالنصر21  (2)2

24123640اكودة-شارع الحبيب بورقيبةبارادايز22
فرنسية-نسيج-الكترو صناعي-فنون جميلة

1

38296740 جانفي اكودة18نهج شيماء23
-تاهيل منشطة رياض اطفال-مراقبة تغذية

فرنسية- حقوق (2)
2

كايزن كيدز24
شارع اوالد سقير نهج المستوصف 

شط مريم اكودة
1ادارة واتصال 991810

النوابغ الصغار25
شارع الفردوس الطريق السياحية 

شط مريم
1تاريخ -سينوغرافيا8152311

256325631195000718026

سيدي الهاني:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

حقوق89171-سيدي الهاني المركزيةاالمتياز1

189170001000

النفيضة:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1باكالوريا-فرنسية-صيانة710173النفيضة-نهج الحبيب ثامرالتوفيق1

فرنسية810181النفيضة-منزل دار بلواعرالعباقرة2

21520350004001

هرقلة:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

االمان1
ابن ) نهج طه حسين7عدد 

 هرقلة4012(سينا
البستنة-االعالمية-الجباية2623493

4012741121هرقلة -نهج طه حسين االمتياز2
الباكالوريا-شؤون قانونية-العربية

1

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

المجموع

المجموع



23327600005101

سوسة الرياض:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

33356850الريحان-نهج ادوارد سعيد الريحانالريحان1
-فيزياء-ش عقارية-ش اقتصادية-اعالمية

0باكالوريا

1عربية-اعالمية22244620الرياض-14نهج المحطة عددالفتح2

0السيكولوجيا الطبية-انقليزية17183520الرياض-نهج عبد الرحمان بن عوفالنجاح3

1علم االجتماع 51292110نهج البرازيل حي الرياضفاطمة الزهراء4

1التصرف-االعالمية16143020الرياض-نهج اديس اباباعزيزة5

1عربية(2)-فيزياء 17122911نهج الشفاء حي الرياضاكادمية النخبة6

1باكالوريا-تجارةواعمال-فيزياء-انقليزية26265240نهج الكروان حي الرياضاالمل7

0االعالمية5741110نهج بلجيكيا حي الرياض 56جنتي8

0اعالمية صناعية-انقليزية510102020 نهج المانيا حي الرياض 68خير الدين9

916015231200020105

سيدي بوعلي:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1بدائل االسنان-بيولوجيا-بيولوجية-ع51459630شارع االستقالل سيدي بوعليامينة1

1الحقوق-المانية-التصرف االقتصادي36316730شارع االستقالل سيدي بوعليالنجباء والمتفوقون2

22295120نهج بيرم التونسي سيدي بوعليالنجاح3
1+باكالوريا-البيوتكنولوجيا

1

1انقليزية-10818202نهج حنبعل سيدي بوعلياالرتقاء4

19163510شارع االستقالل سيدي بوعليبانورما االطفال5
تكنولوجيا اعالمية

1

28487630نهج بيرم التونسي سيدي بوعلياللؤلؤة6
بيوتكنولوجيا-فرنسية-لغات مطبقة

1

15243940سيدي بوعلي-المهاذبة الشرقيةالفردوس7
-محايبة ومالية-بيوتكنولوجيا-مراقبة التغذية

اقتصاد
1

718120138200018007

بوفيشة:معتمدية

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي

عدد اإلطارات التربوية

المجموع

المجموع

المجموع

نوع اإلعاقة



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

2320435شارع الهادي شاكر بوفيشةفرح1
اعالمية -قانون-علو مكتبية-معلمة تطبيق

صناعية
1

2530556نهج ابن الجزار عمارة بوساحةكيدز اكاديمي2
-علوم الحياة واالرض-محاسبة-انقليزية

-هندسة غذائية-هندسة واساليب

بيوتكنولوجيا

1

1ملتيميديا-فرنسية1621372 عمارة صابر بوفيشة5شارع محمد االمتياز3

3647113500013003

الزاوية والقصيبة والثريات: معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

48216931شارع المغرب العربي زاوية سوسةابو القاسم الشابي1
– علم اإلجتماع – اللغة و اآلداب العربية 

الهندسة المالية
1

التفوق2
 قصيبة 4041نهج المنجي سليم 

سوسة
0إعالمية و تصرف- الحقوق32296130

23254821 قصيبة سوسة4041نهج القصر االمتياز3
- تقنيات اآلثار - ثانوي 7- الحقوق 

اإلشهار و التسويق
1

السنافر4
 4041ـدد نهج طرابلس 65عـ

قصيبة سوسة
1تأهيل منشطة رياض أطفال- الجباية41125321

العهد الجديد5
شارع المغرب العربي الكبير زاوية 

4081سوسة 
54429652

– تاريخ و جغرافيا (02)- هندسة

العربية(02)
2

1 ثانوي7-تربية بدنية   -408111223331زاوية سوسة - طريق المنزل االمتياز6

النجاح7
زاوية سوسة -قرب مدرسة اإلمتياز  

4081
23244731

المنازعات - شؤون قانونية - المالية 

اإلدارية و الجبائية
1

1الموارد البشرية-اإلعالمية – المحاسبة 25315641 قصيبة سوسة4041نهج القصر االمتياز8

825720646300025808

القلعة الصغرى :معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

رؤى1
 عمارة العمري شارع الحبيب 81

بورقيبة
1حقوق– قانون المؤسسات و األعمال 15233821

البراعم2
 نهج حسين بوزيان القلعة 14عدد

4021الصغرى 
53409361

شهادة الكفاءة - العربية–تاريخ و جغرافيا 

اإلنكليزية– املهنية في اإلعالمية 
1

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة
عدد اإلطار 

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد اإلطارات التربوية

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

المجموع

نوع اإلعاقة



0اإللكترونيك– اإلعالمية – الصحافة 40211051510نهج الجزائر القلعة الصغرى طفل المستقبل3

االرتقاء4
نهج الحسين بوزيان القلعة الصغرى 

4021
30295922

اللغة و اآلداب – اإلنكليزية – الحقوق 

العربية
2

376610333شارع الحبيب بورقيبة القلعة الصغرىشمس الطفولة5
– علم اإلجتماع – اللغة و اآلداب العربية 

الهندسة المالية
3

1إعالمية و تصرف- الحقوق1081821 القلعة الصغرى4021شارع األندلس األرجوان6

جنة االمتياز7
 القلعة 4021نهج عبد الحميد رجيبة 

الصغرى
1اإلشهار و التسويق-  الحقوق 18173521

بشائر المعرفة8
محمد الهادي العامري القلعة 

4021الصغرى 
1تأهيل منشطة رياض أطفال- الجباية34407431

المالئكة9
 جانفي القلعة الصغرى 14شارع 

4021
1العربية–تاريخ و جغرافيا - هندسة30386831

االمتياز10
نهج محمد رجيبة القلعة الصغرى 

4021
38296741

تاريخ و جغرافيا -  ثانوي 7-تربية بدنية  

العربية–
1

يمنى11
ـدد 26نهج عبد العزيز رجيبة عـ

 القلعة الصغرى4021
19264541

المنازعات - شؤون قانونية - المالية 

اإلدارية و الجبائية
1

1الموارد البشرية-اإلعالمية – المحاسبة 405016122831حي المنازه - نهج لشبونة أرين الند12

التحدي13
القلعة الصغرى - نهج ابن الدرداء 

4021
1الفرنسية– العربية  – الجباية 18234121

402121396041حي المنازه - نهج اإلكليل سبيلي للتفوق14
– الباكالوريا – شؤون قانونية – العربية 

الحقوق
1

القادة15
القلعة الصغرى -  جانفي 14نهج 

4021
1اإلعالمية– العربية  – الفيزياء 791621

األفق16
القلعة الصغرى- حي المنازه   89  

4021
1اإلنكليزية– تصرف و مالية – اإليطالية 25234831

1هندسة بيولوجية– عربية  (02)32124421حي المنازه- نهج الزيتون  139اإلمتياز17

174134398520004819019

القلعة الكبرى :معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

406033397251الحي الجديد القلعة الكبرى الحي الجديد1

المنازعات اإلدارية و - شؤون قانونية 

- اللغة و اآلداب العربية -الجبائية 

الرياضيات

1

1إعالمية و تصرف- الحقوق406026315731الحي الجديد القلعة الكبرى الوفاء2

الياسمين3
نهج صالح الدين بوشوشة القلعة 

4060الكبرى 
48388631

- تقنيات اآلثار - ثانوي 7- الحقوق 

اإلشهار و التسويق
1

الوفاء4
- نهج مجردة الجرابعة الحي الجديد 

القلعة الكبرى
42408231

تأهيل - العربية – المحاسبة - الجباية

منشطة رياض أطفال
1

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع



1العربية- تاريخ و جغرافيا (03)- هندسة28265451 القلعة الكبرى4060نهج محمد علي أطفال المستقبل5

أكادمية  المعارف6
 القلعة 4060ـدد الحي الجديد 34عـ

الكبرى
1 ثانوي7-تربية بدنية  - تفكير إسالمي 21234441

آالء7
 القلعة 4060نهج أحمد التليلي 

الكبرى
1المالية1282011

اإليمان8
نهج صالح الدين بوشوشة القلعة 

4060الكبرى 
1الموارد البشرية-الهندسة المالية-العربية33296221

االنتصار9
نهج صالح الدين بوشوشة القلعة 

4060الكبرى 
1البستنة– اإلعالمية – الجباية 1091921

جنة ماما10
 القلعة 4060نهج البشير عاشورة 

الكبرى
1الباكالوريا– شؤون قانونية – العربية 16193531

المتميزون11
 القلعة 4060نهج علي بلهوان 

الكبرى
42367841

– جودة األغذية المصنعة – الفيزياء 

اإلعالمية
1

لجين12
 القلعة 4060نهج الحبيب بوقطفة 

الكبرى
1الفنون الجميلة– اللغات – الحقوق 16183430

مركب شايلد هود13
نهج ابن رشيق الحي الجديد القلعة 

الكبرى
37296631

– التاريخ – التصرف االجتماعي - الحقوق

الجغرافيا
0

الندى14
 القلعة 4060نهج الطيب المهيري 

الكبرى
1العربية– تصميم األقمصة -  إعالمية 17133021

1 ثانوي7– رياضيات إعالمية – الحقوق 651111نهج حمودة باشا، الجرابعة 13كنوز15

اإلسراء16
-القلعة الكبرى -  مارس 20نهج 

4060
1فرنسية-  عربية 661220

الكروان17
-القلعة الكبرى -  مارس 20نهج 

4060
52469831

تاريخ و جغرافيا – علوم الحياة و األرض 

تقني سامي في التجارة– 
0

1الرياضيات- اللغة و اآلداب العربية 22234531القلعة الكبرى- حي النزهة  9األمراء18

اإلمتياز19
القلعة - نهج صالح الدين بوشوشة 

الكبرى
1عربية– إعالمية 34478131

1السيكولوجيا الطبية– اإلنكليزية 26305631القلعة الكبرى- نهج فرحات حّشاد Hello Kidsمرحبا يا أطفال 20

اإلمتياز21
القلعة الكبرى - حي المنصورة 

4060
1الفنون الجميلة– اللغات  -علم اإلجتماع 19193821

غرة جوان22
القلعة- نهج محمود المزوغيى  4  

4060الكبرى 
1التصرف-  اإلعالمية 18173521

2256455111150006220020

حمام سوسة:معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

المتابعة1
 حمام 4011ـدد 18 أوت عـ3نهج 

سوسة
2تاريخ– جغرافيا – إعالمية – محاسبة 2072742

المبدعون الصغار2
 حمام 4011ـدد نهج ابن المقفع 7عـ

سوسة
1تكنولوجيا مياه– عربية – تاريخ 24265041

أكاديمية أميرة3
 4011ـدد شارع الجمهورية 10عـ

حمام سوسة
1تصرف موارد بشرية– شريعة – فرنسية 33154841

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد اإلطار عدد األطفال

العاملي

المجموع

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية



البيت السحري4
نهج عمر بن عبد العزيز طريق 

الشاطئ  حمام سوسة
1علوم إنسانية– تكنولوجيا – عربية 34235751

1أكاديمي ياسمين 5
 حمام 4011 أفريل 9ـدد نهج 19عـ

سوسة
1حقوق– تاريخ 25164151

تسنيم زيدو6
 حمام 4011ـدد نهج المأمون 14عـ

سوسة
1لغات– إعالمية 14102431

النجاح7
 حمام 4011نهج عزيزية عثمانة 

سوسة
1تكنولوجيا– عربية - كيمياء– عربية 38387641

خليل8
ـدد 165نهج محمد الخامس عـ

 حمام سوسة4017
2عربية– انقليزية –تسويق إشهاري 1061632

2اقتصاد و تصرف– اسبانية 445610072 نهج أبو جهاد حمام سوسة8عدداقرأ9

كنزة10
 نهج عمر بن عبد العزيز حمام 3عدد

سوسة
1مهن التراث– إعالمية – عربية – حقوق 44469041

3هندسة بيولوجية– اداب – محاسبة 525510763 القنطاوي حمام سوسة2نرجس األنس11

عبد الرحمان12
 نهج غزة سوق السبت حمام 6عدد

4011سوسة 
1إعالمية– حقوق – مالية 21153641

14122621 حمام سوسة4011 نهج كينيا 5عدداالمتياز13
– كيمياء – فرنسية – انقليزية – عربية 

محاسبة
1

الجنة14
 حمام 4017ـدد 8نهج عليسة عـ

سوسة
1اقتصاد– فرنسية – انقليزية – حقوق 16112721

اليسر15
  - نهج الهادي السعيدي 12

حمام سوسة4011
1مالية– فرنسية – تصرف 29215041

16EDUC-ATOUT7  1تكنولوجيا– عربية - تصرف – اقتصاد 401135235841نهج بديع الّزمان الهمذاني

العباقرة17
حمام سوسة- نهج الشاذلي قاللة  3  

4011
1تجارة+فيزياء 52257731

الشيماء18
 شارع محمد الخامس سهلول 54

الغرابي حمام سوسة
1عربية+ محاسبة + إعالمية 26315731

5314369670007123023المجموع18

سوسة جوهرة :معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

االمتياز1
نهج سمرقند أمام مدرسة الغزالي 

بوحسينة جوهرة
3 ثانوي7– العربية – التاريخ 716613763

طيور الجنة2
 4002نهج الطيب سليم بوحسينة 

جوهرة سوسة
1الرياضيات- اللغة و اآلداب العربية 483482141

جنة األطفال3
نهج عمر بن عبد العزيز الحي 

األولمبي بوحسينة جوهرة
1إعالمية و تصرف- الحقوق23214431

EduSparkايدوسبارك 4
 خزامة 4051نهج المعز بن باديس 

الغربية جوهرة
12132531

- تقنيات اآلثار - ثانوي 7- الحقوق 

اإلشهار و التسويق
1

مروى سكول5
نهج الهاشمي الشريف الصفايا 

جوهرة
35225741

تأهيل - العربية – المحاسبة - الجباية

منشطة رياض أطفال
1

أكاديمية الممتاز6
 4002 1956 مارس 20شارع 

جوهرة
1العربية- تاريخ و جغرافيا (03)- هندسة33185141

نوع اإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي
العنواناسم المؤسسةر/ع

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

إلعاقة



أكاديمية الياسمين7
 4002ـدد 7نهج محمود بورقيبة عـ

حي جوهرة
1 ثانوي7-تربية بدنية  - تفكير إسالمي 13112421

24234721نهج شكيب أرسالن الصفايا سوسةشيماء8
المنازعات - شؤون قانونية - المالية 

اإلدارية و الجبائية
1

9
الفضاء المدرسي  والثقافي 

مورو
3الموارد البشرية-الهندسة المالية-العربية585811683نهج مورو سوسة 2

الرضا قرول10
 نهج الحكيم قرول سوسة 3عدد

4000
2البستنة– اإلعالمية – الجباية 899017982

عليسة11
عمارة الزاوي نهج الحكيم قرول 

4002سوسة جوهرة 
1الباكالوريا– شؤون قانونية – العربية 26255151

150277741 سهلول 4054نهج الطوغو الطفل السعيد12
– جودة األغذية المصنعة – الفيزياء 

اإلعالمية
1

النورس13
شارع عبد الحميد السقا حي التعمير 

جوهرة سوسة
1الفنون الجميلة– اللغات – الحقوق 37276431

أمسترام قرام14
 بوحسينة 1957 جويلية 25شارع 

 جوهرة4002
32286021

– التاريخ – التصرف االجتماعي - الحقوق

الجغرافيا
1

المستقبل15
 نهج المنصف باي سوسة 6عدد

جوهرة
2تصميم األقمصة-  إعالمية 14304422

16
فضاء ليلى التربوي للحضانة و 

التأطير التربوي

 شارع عبد الحميد السقا حي 3عدد

التعمير جوهرة
1 ثانوي7– رياضيات إعالمية – الحقوق 14163021

Les Lutinsلي لوتان 17
 نهج تالة شارع الغزالي 7عدد

بوحسينة  جوهرة سوسة
18183611

فرنسية-  إلكترو ميكانيك – عربية  (2)  – 

ثانوي 7
1

(أميرة)االمتياز 18
نهج أبو بكر الصديق بوحسينة 

جوهرة4002
29174631

تاريخ و جغرافيا – علوم الحياة و األرض 

تقني سامي في التجارة– 
1

الوفاء19
أمام المدرسة االبتدائية الوفاء 

2سهلول 
1فرنسية15163131

1 ثانوي7– العربية – التاريخ 18183631نهج محمد المرزوقي جوهرةعالم العباقرة20

هذا سبيلي21
 حي 86نهج الكوفة مقسم عدد 

1سهلول
2الرياضيات- اللغة و اآلداب العربية 35346922

هدية السماء22
 شارع الغزالي بوحسينة 44عدد

سوسة جوهرة
1إعالمية و تصرف- الحقوق27245121

هزار23
 نهج أحمد خير الدين أمام عمارات 8

الحبيب
23234621

- تقنيات اآلثار - ثانوي 7- الحقوق 

اإلشهار و التسويق
1

االرتقاء24
ـدد حي 66نهج عبد الحميد السقا عـ

التعمير جوهرة
961521

تأهيل - العربية – المحاسبة - الجباية

منشطة رياض أطفال
1

1العربية- تاريخ و جغرافيا -هندسة21103121نهج البشير طرميز جوهرة سوسة 4القبعات الحمر25

السندبـاد26
 1 سهلول24نهج بئر بورقبة عدد 

جوهرة
1 ثانوي7-تربية بدنية  - تفكير إسالمي 28194741

السرور27
بوحسينة - وراء جامع التيسير 

4002
182240121

المنازعات - شؤون قانونية - المالية 

اإلدارية و الجبائية
1

1الموارد البشرية-الهندسة المالية-العربية15142931حي الزهراء- نهج اإلمام سحنون  6كنوز كيدز28

حدائق األنوار29
حي التعمير- نهج بيرم التونسي  59  

سوسة
1البستنة– اإلعالمية – الجباية 23214431

1 ثانوي7– العربية – التاريخ 406136215731بوحسينة سوسة - حي بوخزر الحنين30



النجاح31
قبالة المدرسة  سوسة -حي بوخزر 

4061جوهرة 
1الرياضيات- اللغة و اآلداب العربية 25234821

3191979517140209938038

مساكن :معتمدية

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

4070961520شارع الحبيب ثامر مساكن األكاديمية األفضل1
قانون شؤون -شؤون إقتصادية-إعالمية

باكالوريا-فيزياء –عقارية
0

مالئكة النور2
 4013نهج الحبيب بورقيبة 

المسعدين مساكن
1عربية– إعالمية 35266131

األمل3
 المسعدين 4013نهج عقبة بن نافع 

مساكن
1السيكولوجيا الطبية– اإلنكليزية 20123231

1علم اإلجتماع34367031 مساكن4070ـدد نهج قرطاج 62عـLes Angesالمالئكة 4

5
Académie Mention 

Bien
46479341 مساكن4070ـدد نهج سليانة 18عـ

-اللغة و اآلداب العربية  -التصرف -  اإلعالمية 

 الرياضيات
1

23214441نهج األنس حي النور مساكنقمر الالمعين6
- الرياضيات– اللغة و اآلداب العربية  -إعالمية

التاريخ
1

1فرنسية+ إعالمية 35336831نهج المصطفى خريّفبراعم الطفولة7

0باكالوريا-فيزياء -إعالمية401331265730المسعدين - بطحاء البريد أجيال الغد8

1التاريخ -عربية – إعالمية 401325123721المسعدين - نهج الهدى المستقبل9

925821947700027707

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

16443073970827702494128167

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

منى1
 نهج وهران حي البساتين الثالث 29

القصرين
1081821

اجازة هندسية داخلية - أستاذية تعليم ثانوي

إجازة-
-

األفق2
نهج بوزيد الهاللي حي السالم الثاني 

القصرين
1إجازة اقتصاد وتصرف-إجازة أنجليزية-2462

 مجموع والية سوسة

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية بالقصرين

عدد اإلطار 

العاملي

ر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة

المجموع

المجموع

العنواناسم المؤسسة

العنواناسم المؤسسة

العنواناسم المؤسسة
عدد اإلطار 

العاملي

المجموع

ر/ع
عدد اإلطار 

العاملي

عدد األطفال
عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

ر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

عدد اإلطارات التربوية



زهرة المدائن3
بجانب المعهد الثانوي بحي المنار، 

القصرين
16102621

ماجستير -استاذة انقليزية-إستاذية رياضيات

كيمياء
1

العباقرة4
نهج الفاضل بن عاشور قرب جامع 

التقوى
2822503-

استاذية ع الحياة -إجازة إقتصاد وتصرف

اجازة انقليزية-واالرض
1

اإلمتياز5
 10شارع علي بن سليمان منزل 

بوزقام
2923523-

اجازة العلوم -إجازة علوم اإلعالمية

اجازة-والتكنولوجيا 
1

-1224363شارع السلوم سبيطلةاألفق6
استاذة -استاذة عربية-أستاذية رياضيات

فرنسية
-

1إج التربية المختصة1-101525حي اإلزدهار فريانةود وجد7

1392231حي المعهد الماجل بلعباسالنخبة النموذجية8
استاذة -إجازة فيزياء-إجازة أنجليزية

استاذة فيزياء-انجليزية
-

المعرفة9
حي المعهد، طريق الناظور الماجل 

بلعباس
2720473-

استاذة -استاذة اعالمية-أستاذية حقوق

انقليزية
-

1استاذة ع الحياة واالرض-أستاذية فيزياء33195222حي اإلنطالقة نهج سبيطلة فوسانةالنجاح10

1018015433400023606

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

ياسمين1
نهج رمضان بن  بهلول 

الظاهري قابس المدينة
1م إتصاالت– كيمياء - إ فيزياء16244030

الرياض2
نهج محمد بن محمد بن بوبكر 

الشتاوي فابس المدينة
13183130

إ إقتصاد و التصرف إ – أ إعالمية 

فيزياء
1

13193240م- نهج الخروبة قمرام3
إ – إ تصرف - أ العلوم القانونية

 ثانوي7– إعالمية 
0

نور المعارف4
 -نهج جمال عبد الناصر  ق 11

م
1إ كيمياء– أ إيطالية – أ مالية  2 31326340

النخبة5
شارع الطاهر دبية حي محمد 

م- علي ق
1م إعالمبة– إ إعالمية – أ إيطالية 21173830

600130417150شارع جمال عبد الناصر الطفولة السعيدة6
حقوق ، اعالمية ، علوم ، علوم 

اقتصادية ، قاتوت عام
1

26194530م- نهج القرنفل عين سالم ق اإلمتياز النموذجية7
إ – إ أنقليزية – إ خدمات سياحية 

ألمانية
1

1إ رياضيات– إ إيطالية – أ أنقليزية 551030م- نهج علي الذيب ق  56الهداية8

النجاح9
 نهج القاهرة حي محمد 11

م- علي ق 
22466850

إ تصرف ت س كهرباء– إ كيمياء 2  

إ عالمية –
2

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية بقابس

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



النور10
نهج رمضان بهلول الظاهري 

151عدد
1مربي طفولة ، قانون ، اعالمية 141933402

1علوم طبيعية– إعالمية – أ مالية 18143230م- نهج علي الذيب ق النجاح11

28245240م- شارع المغرب العربي ق أفاق النجاح12
إ – إ تجارة – ت س إعالمية 

إ علوم الحياة و األرض– إعالمية 
1

22244650م- نهج السالمي عامر ق األبرار13
 إعالمية إ هندسة  إ 2– أ عربية 

فرسية
1

19234250م– نهج بولبابة مرابط ق نجحت يا أمي14

إ قانون – ت س ملتيميديا 

- بيولوجيا إ كيمياء - المؤسسات  

جامعي

1

1إ جباية إ جيولوجيا ت س إعالمية10112130م- نهج الهداية الجارة ق نور كيدس15

1اعالمية 426303شارع البشير الجزيريأمنة16

أروى17
نهج سيدي بولبابة عين سالم 

م- ق 
29235250

– إ أنجليزية – مربية – معلمة 

إ فرنسية– إقانون 
1

1إ إقتصاد و تصرف 1010202002م- نهج القرنفل عين سالم  قأمل اإلمتياز18

32215340م- نهج الهداية ق  12اإلمتياز و المثابرة19
ت س – ت س تهيئة و محيط 

فرنسية-  ث ن ق 7– اإلتصاالت 
1

28154340م– نهج بلقاسم بعبو ق  12السعادة20
أ – جامعي – أ علوم الحياة واألرض 

رياضيات أ فرنسية
1

21244530نهج القرنفل عين سالم ق مبيت الوفاء النموذجي21
إ – إ اإلعالمية – ت س اإلعالمية 

التصرف
1

الضياء الجريدي22
نهج سيدي بولبابة عين سالم 

ق م
1أنجليزية- عربية - مربية15153030

18304850حي الواحة باب بحر ق م 36ريهام23
ماجستير إدارة – جامعي - رياضيات

ت س ميكانيك–ت س إتصاالت – 
1

536211541نهج النخيل ق م 38نور األمل24
فنون جميلة - حقوق- دراسات إدارية

إقتصاد و تصرف تقنية المياه– 
1

1أ مالية– منشط 36911نهج مصطفى كمال ق مدار الطفل25

1فرنسية- جامعي- قانون– إقتصاد 10233340نهج القرنفل عين سالم ق مريان26

2إيطالية- إ إقتصاد و التصرف- تاريخ32437530نهج ابن رشد المنزل ق مابن رشد27

النجباء28
 6020نهج أبو القاسم الوافي 

الحامة
24214550

إ - ت س تحلية المياه- أ الصحافة

أ – إعالمية و التصرف – أنجليزية 

اإلعالمية

1

2رياضيات-أنجليزية- فرنسية47408730حي الرجراج الحامةالريادة29



17274450الحامة  نهج البشير دربالةالنجاح30
- علوم طبيعية رياضيات-أنجليزية

مرحلة ثالثة فلسفة- فرنسية
1

16254150شارع الجمهورية القصر الحامةفضاء بن حمادي31
-تجارة-ماجستير إعالمية-إعالمية

 أنجليزية02
1

1علوم- لغات 751220حي الرجراج الحامةالنجاح و اإلبداع32

2أنجليزية-كيمياء- رياضيات21254630سانية القاضي القصر الحامةبيفور سكول33

1هندسة اإلعالمية- محاسبة11162720نهج جمال عبد الناصر الحامةشعاع األمل34

1إعالمية 187252002قبالة مدرسة القصر الحامةمحضنتي35

التفوق36
 6020شارع الطيب المهيري 

غنوش
11223350

-قيزياء-  رياضيات02- تحارة

أنجليزية
1

1رياضيات- فرنسية- علم النفس18112930نهج الطيب المهيري غنوشالطفل المبدع37

19355440شارع الجزائر غنوشجنان38
-بيولوجية طبية-رياضيات- قرنسية

جباية المؤسسات
1

نسائم39
نهج الواحة نهج جمال عبد 

الناصر غنوش
14243840

قانون - ميكانيك- قانون أعمال

إعالمية- مؤسسة
1

60261572240شارع البيئة الزارات أحضان المحبة40
- التنشيط السياحي- الكتابة- جامعي

تكنولوجيا
1

601627245140حي النور عرام الغفران41
- األنجليزية - الكيمياء- اإليطالية

جامعي
1

الزهراء42
6080نهج علي بن غذاهم  08  

مارث
14122630

علم اجتماع ،تقني سامي ، قانون 

المحاسبة
1

1 لغات ، محاسبة2اعالمية ، 602630215140نهج طه حسين الزارات إياد43

الزهراء44
 6031نهج الواحة بوشمة 

قابس الغربية
2فرنسية- عربية- علوم- إعالمية22234540

1أنجليزية- رياضيات - فرنسية11132430 مارس بوشمة2حي التحرير علمني45

انقليزية ، حقوق ، قيزياء603128174530نهج النخيل بوشمة اإلمتياز46

1 المانية1فرنسية  ،  192746302نهج أبو العالء المعري شننيشمس الطفولة47

1فيزياء- قانون791620نهج الحناء شننياإلمتياز48

9192840نهج طارق ابن زياد شننيحضانتي49
تصرف في - علوم األرض

-رياضيات- المؤسسات
0

نور للتفوق50
شارع طارق ابن زياد شنني 

6041
13213450

- إعالمية-كيمياء صناعية2- هندسة

أنجليزية
1

1إعالمية- إقتصاد- لفات171532402نهج الطيب المهيري المطويةإرتقاء51

1بيولوجيا- لغات- عربية1091930 المطوية6010نهج محمد عمر األوائل52



اإلمتياز53
 6010شارع الحبيب بورقيبة 

المطوية
1فرنسية- علوم الحياة  151530302

نور المعارف54
 شارع محمد علي 33

6052وذرف
1تحلية مياه- لغات- هندسة معمارية21274830

21365750 وذرف6052نهج تونس  6هناء أكاديمي55
- عربية- علوم الحياة واألرض

ألمانية- أنجليزية- فرنسية
0

كيدز باالس56
 6052نهج أبو زمعة البلوي 

وذرف
19102940

- إعالمية- بحث نضريات اإلبداع

فيزياء- ألمانية
1

أجيال المستقبل57
نهج صالح الدين األيوبي 

 وذرف6052
18173540

- تصرف- علوم الحياة و األرض

حقوق-بكالوريا
0

1 أنجليزية02- فنون جميلة-هندسة15264140 وذرف6052نهج ابن خلدون شمس الطفولة58

ميسيون59
 نهج النجاح حي اإلزدهار 177

ق 6011
9132240

علوم - إقتصاد و تصرف- هندسة

علوم- األرض
1

منية للتفوق60
 نهج ابن المقفع حي 317

المنارة شنتش
455710260

-ألمانية-هندسة كهربائية- اإلكترونيك

كيمياء- إعالمية-  فرنسية
1

إكرام61
1نهج التحرير حي األمل  575  

ق ج
0-تاريخ و جغرافيا إعالمية- تصرف8152330

الزهور62
 حي الوكالةالسكنية مطرش 66

ق ج
32296140

- مساعد صحي– أعالمية - أنجليزية

تصرف
2

التفوق لألمل63
 03حي سيدي بشار حي األمل 

ق ج
26224840

- إعالمية و التصرف- رياضيات

إعالمية- كيمياء
1

األمان64
 حي السنيت سيدي بولبابة 33

ق ج
25214640

- علوم األرض- أنجليزية- إعالمية

جامعي
1

1باكالوريا- جامعي 34306420حي ابن خلدون مطرش ق جالعباقرة الصغار65

أسيل و راسيل66
 نهج الشهامة حي 454

اإلزدهار ق ج
1فرنسية- تسويق- إعالمية- إدارة32265840

نزار67
نهج ابن شرف المنارة تبلبو ق 

ج
16183450

-مالية- أنجليزية– قانون المؤسسات 

محاسبة-  جامعي 
1

ريان68
نهج سهيب ابن سينا الشميسة 

ق ج
9152430

- علوم الحياة- إقتصاد و تصرف

إعالمية
1

التألق69
 حي 263نهج ابن فرحان 

المنارة ق ج
27224940

كيمياء - جامعي- تكنولوجيا- مالية

الصناعية
1

الصفاء70
حي الفل سيدي بشار حي األمل 

 ق ج03
3222530

مؤهل - قانون المؤسسات باكالوريا

التقني المهني
1

1علوم- فرنسية - أيطالية 2229514002نهج األمان مطرش قابس ق جندى71

اإلمتياز و النجاح72
تقسيم النفوسي سيدي بولبابة 

 ق ج6012
13173040

- كيمياء- تربية تشكيلية- أنجليزية

إيطالية
1

2جامعي-  تربية تشكيلية02- تاريخ1592440نهج الفكر حي اإلزدهار ق جاإلمتياز73



1جامعي- إعالمية- فرنسية10243430نهج أبو القاسم الشابي ق ج 26النخبة74

أفتر سكوول75
6014حي ابن خلدون  117  

مطرش قابس
38377550

- إقتصاد و تصرف- رياضيات

عربية- أنجليزية-تصرف
1

كيدس هاوس76
شارع محمد علي المنارة  

 ق ج6012
1إعالمية- تصميم 44820

األمل77
1نهج التحرير حي األمل  575  

ق ج
13112450

- جامعي- تصرف المؤسسات

هندسة كيميائية إعالمية- فرنسية
0

المالك الحارس78
شارع محمد علي الحامي  

المنارة تبلبو
1علم إجتماع– أنجليزية - فرنسية30255530

الضياء79
شارع محمد علي الحامي  

المنارة تبلبو
16183430

تسيير - قانون المؤسسات- فنون

أشغال البناء
1

الطفل األفضل80
نهج اإلمام مسلم قري المركز 

البيداغوجي
23254840

-هندسة الميكانيكية– إلكترو ميكانيك 

إ–  كيمياء 
1

الهناء81
6033حي األمل الرابع  219  

ق ج
10102030

– اإلشهار الخطي - كيمياء صناعية

كيمياء
1

نورسان82
 حي الفرملية مطرشش 48

ق ج 6011
9192830

إقتصاد و - إعالمية- هندسة الداخلية

تصرف
1

1أنجليزية- حقوق 01120 ق ج03 حي األمل 3عدد المواهب83

بيت الطفولة84
 ق 13نهج عمر بن العاص عدد

ج
1فرنسية- بيولوجيا– عربية 24244830

شيماء85
 نهج الشهامة حي 454

اإلزدهار ق ج
1عربية– كيمياء 191231302

التفوق و النجاح86
نهج سيدي هريش الشميسة 

 ق ج6012
1كيمياء- لغات- جامعي8101830

حديقتي الصغيرة87
حي الممرضين فرب مدرسة 

مطرش الشاطئ ق ج
29346350

- فرنسية- ألمانية- إعالمية- قانون

تكنولوجيا اإلتصال
1

26325840نهج ابن خلدون مطرش ق جاإلمتياز88
علوم احياء و - كتابة- فنون جميلة

إعالمية- األرض
1

عصافير المستقبل89
نهج محمد علي الحامي قبالة 

مدرسة المنارة ق ج
1فرنسية-  إيطالية02- أنجليزية21194040

الفاروق90
نهج سيدي هريش البدورة 

 ق ج6011
1فرنسية- إقتصاد- أنجليزية10172730

اليسر91
 قبالة المدرسة 04حي األمل 

اإلبتدائية
1فرنسية- إعالمية- مالية19102930

1فرنية- معلمة641030طريق الزارات مطرش ق جالياسمين92

9217281897362500332292 المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

سندرالالحضانة المدرسية 1
 حي 7نهج الشيخ احمد الشريف عدد 

بوقطفة
1باك+ إجازة 4230722

1االستاذية812202 مارس20 حي 38نهج حلب عدد الندىالحضانة المدرسية 2

التميزالحضانة المدرسية 3
 نــهج عبد هللا ابن الجراح سيدي 7

حسين
1تقني سامي2010302

المستقبلأجيال .الحضانة  م 4
نــهج عبد هللا ابن الجراح سيدي  18

حسين
1االستاذية4436802

1تقني سامي2014342 مارس20نهج سكرة حي الحضانة م بهاء الدين5

1معلم متقاعد1611271 نهج عبد هللا ابن موسى59النجاح-الحضانة م ندى6

1االستاذية1624402 ماترس20 نهج القدس حي 13 الحضانة المدرسية الجسن7

1االستاذية1822404 حي المستيري الجيارة42731نهج الحضانة المدرسية المتفوق8

الحضانة المدرسية ام آدم9
طريق السيجومي حي العاشورية 

بيرين
1تعليم جامعي1122332

الحضانة المدرسية ايمان10
 نهج البشير بن سديرة  خو 23

بوقطفة
1االستاذية2016362

1االستاذية1813313 مارس20 نهج شنني حي 9الحضانة المدرسية الفراشات11

النورس للتيسير. الحضانة م12
نهج الرعاية سيدي عبد هللا معيو 

 مك3عدد 
1االستاذية2327502

1االستاذية21413272نهج مصطفى العقاد حي بوقطفة الحضانة المدرسية االمتياز13

الحضانة المدرسية اسيل14
 20 حي 4952 مكرر نهج 14

مارس
1االستاذية1418322

1االستاذية2718452 مارس20 مكرر شارع 18الحضانة المدرسية تيتي15

1االستاذية42002119402 نهج 55طريق العطار عدد الحضانة المدرسية المالئكة16

1االستاذية112555801نهج زبير ابن العوام عدد الحضانة المدرسية امان17

1االستاذية1918372 نهج ابن الدراج تقاسيم البركة20الحضانة المدرسية البراعم18

1االستاذية2015352 نهج العربية السعودية حي الفتح13 الحضانة المدرسية النجباء19

1االستاذية2138591 نهج اسد ابن فرات5الحضانة م طيور الجنة20

20417431848000400020

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
سيدي حسين/بوالية بتونس

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1االستاذية12234563 الزهور6نــهج الريحان عـدد الحضانة المدرسية التفوق1

1االستاذية2926554 حي الطيران4646 نهج 17الحضانة المدرسية اإلمتياز2

1االستاذية21411252الزهور 4131 نهج 13الحضانة المدرسية اإلمتياز3

1االستاذية043638744 الزهور4200 نـهج 34الحضانة المدرسية ســمسم4

1االستاذية2923524 حي السـعـادة الزهور4157 نـهج 3الحضانة المدرسية الهــدى5

1االستاذية12126473 نـهـج حسن الهـمـاميالزهور 16الحضانة المدرسية األمل6

2االستاذية43834725 نـهج  الشبت الزهور 13الحضانة المدرسية  العباقرة7

الحضانة المدرسية الــنور8
 نـهج الشهيد المـداني 34

4القطـاريالزهور
1االستاذية2118393

1االستاذية32214363 الزهــور 4540 نــهج 8الحضانة المدرسية اســراء9

1االستاذية33128594 الزهـور 41948نــهج الحضانة المدرسية نبيل10

10263252515000350011

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1االستاذية3640764 نهج كولويا الفيات تونس22الحضانة المدرسية بن عـامر1

1االستاذية2931603 نــهـج  المغرب19الحضانة م فضاء الطفولة2

1االستاذية1921403نهج المغرب18الحضانة المدرسية التفوق3

1االستاذية2830583 نهج المغرب18الحضانة المدرسية النور4

1االستاذية3730674نهج المغرب04الحضانة م جنة األطفال5

1االستاذية3631674 نهج علي درغـوث45الحضانة م المالك الحارس6

1االستاذية63521156نهج عبد الرزاق الشرايبي54الحضانة المدرسية النموذجية7

1االستاذية4225673 نهج مرسيليا تونس15الحضانة المدرسية الفوز8

1االستاذية1735523 نهج مرسيلياتونس18الحضانة م  العهد الجديد9

1االستاذية3032623 نهج مـرسيليا تونس19الحضانة المدرسية الريان10

1االستاذية3329623 نــهــج  غــاندي38الحضانة المدرسية السالمة11

1االستاذية3335682 نــهج شــارل  ديقول32الحضانة المدرسية األفق12

1االستاذية4446905 نهج غــاري بلدي33الحضانة المدرسية الرائد13

1االستاذية50641146 نـهج  لينين32الحضانة المدرسية صندرال14

الزهور/بوالية بتونس

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

باب بحر/بوالية بتونس



1االستاذية5046965 نهج الــشام04الحضانة المدرسية أطفالنا15

1االستاذية2026463نهج أبو دالمة  الفيات04الحضانة م العهد الجـديد16

1االستاذية1919383 نهج صدر بعل الفيات08الحضانة المدرسية الفسيفسا17

1االستاذية2315383 نهج األطلس الفيات03الحضانة المدرسية األمل18

1االستاذية70561265 نهج أريحا الفيات11الحضانة المدرسية الفوز19

1االستاذية3029593 نهج علي الجيلي باب الخضراء04الحضانة المدرسية  لبيب20

21
الحضانة المدرسية يوسف 

للنجباء
1االستاذية2723502نهج سيدي سفيان باب الخضراء

22
الحضانة المدرسية هــابي 

سكول
1االستاذية3524594 نهج انقلترا باب الجزيرة15

23
الحضانة المدرسية السيدة 

العيادي
1االستاذية1920392 انقلترا20

1االستاذية2931603 نــهج  انــقلترا14الحضانة المدرسية النجبـاء24

1االستاذية3317502نهج الجزار باب الجزيرة01الحضانة المدرسية مـدام أمال25

1االستاذية3337703 نهج انقلترا باب الجزيرة16الحضانة المدرسية اإلمتياز26

1االستاذية3834725 مـكرر نــهج غــاندي13الحضانة المدرسية األمـان27

1االستاذية1818364 نهج مرسيليا23الحضانة المدرسية الياسمين28

1االستاذية3845835 نهج علي الجليلي باب الخضراء10الحضانة المدرسية اية29

1االستاذية3436703 نهج صدر بعل الفيات9الحضانة المدرسية أيوب30

1االستاذية4238805 نهج كولونيا الفيات18الحضانة المدرسية التفوق31

1االستاذية1921404 نهج مدريد تونس8الحضانة المدرسية النجباء32

1االستاذية1617333 نهج شارل ديقول42الحضانة المدرسية نور المعرفة33

331090105321430001190033

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم جامعي28255331 نهج الكاف جبل خاوي المرسى27حضانة مدرسية ممونة1

1استاذية و ماجستير+14274140نهج شارل ديقول البحر االزرقحضانة م المالئكة الصغار2

1استاذية18335140 نهج الورد المرسى1حضانة مدرسية بسمة3

1تعليم جامعي32316340 نهج الياسمين المرسى5حضانة مدرسية الورود4

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بالمرسى/بوالية بتونس

عدد اإلطار 

العاملي



حضانة م سبايس كيدس5
 نهج العنبر سيدي عبد العزيز 7

المرسى
1استاذية27356231

1استاذية22254750 نهج الياسمين المرسى6حضانة مدرسية المشتل6

1استاذية20214151 نهج روما حي الرياض المرسى4حضانة مدرسية ددوالند7

3استاذية46368260 مكرر نهج طرفة بن العبد المرسى2حضانة مدرسية كلوب كارنو8

3استاذية463985120 المرسى1937 اوت 17 نهج 9حضانة مدرسية مريم9

2استاذية49459460 اوت المرسى17 نهج 4حضانة مدرسية هالة10

حضانة مدرسية التميز11
  الطابق 3نهج الفجر مكرر عدد 

المرسى
1استاذية38448250

حضانة مدرسية بابل12
 مكرر نهج الطاهر بن عاشور 25

المرسى
2استاذية17193640

حضانة مدرسية اكرام13
 نهج احسان عبد القدوس حي 1

السالمة م
1استاذية29265540

1استاذية40256530نهج مونتيكارلو جبل خاوي المرسىحضانة مدرسية خطوة خطوة14

0استاذية35296431 مارس المرسى2 نهج 9حضانة مدرسية احالم15

1استاذية00000 نهج عبد العزيز الشتوي المرسى6حضانة مدرسية االستراحة16

حضانة مدرسية المتميزون17
اقامة النخيل قمرت حي الخليل 

المرسى
2استاذية26376360

1تعليم جامعي15132840 نهج الخوارزمي البحر االزرق7حضانة مدرسية االمتياز18

1استاذية1071720نهج جابر بن حيان البحر االزرقحضانة م النجوم الصغار19

1استاذية15163120 نهج عبدالقادر الحسيني قمرت8حضانة مدرسية الوصال20

حضانة مدرسية االصرار21
 ارض اغا  13نهج بودالر عدد 

االزرقالبحر 
1استاذية24214530

0استاذية10152521 نهج افريقيا حي المرح المرسى7حضانة مدرسية عالء الدين22

1استاذية23275021 نهج مختار عطية سيدي داود34حضانةمدرسية شيرالند23

حضانة مدرسية الفردوس24
 14 نهج 17فيال بن جدي عدد 

 سيدي داود2011جانفي 
1استاذية33235650

1استاذية23163930 نهج االسد بن فرات سيدي داود22حضانة مدرسية المالئكة25

0استاذية7111831 نهج عقبة بن نافع سيدي داود29حضانة مدرسية الريحان26

1استاذية16223830 نهج محمد علي الطابق المرسى85حضانة مدرسية النجاح27

1استاذية35377240 البحر االزرق5نهج ديكارت عدد حضانة مدرسية السالم28

1استاذية27305730 نهج ابن النفيس البحر االزرق9حضانة مدرسية االوائل29

2972573514600001137033 المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

حضانة مدرسية النموذجية1
 العمران األعلى 6070 نهج 3

1091
2تعليم عالي متنوع4840885

حضانة مدرسية  اليسر2
 نهج المنستيرالعمران 40

2062األعلى
1تعليم عالي متنوع3018484

1تعليم عالي متنوع5توحد10914626722 نهج فرج ليبي العمران5حضانة مدرسية السندباد3

1تعليم عالي متنوع1091139223العمران 6020 نهج 49حضانة مدرسية األمـراء4

حضانة مدرسية مــرموزا5
نهج أبو الختار حي ابن 17

2062خلدون
1تعليم عالي متنوع1815333

2تعليم عالي متنوع10912136575نهج المبدعي العمران األعلى2حضانة مدرسية  الرضوان6

5تعليم عالي متنوع10683730674  نهج بنبلة الرمــانة v64حضانة مدرسية أحلى صغار7

2تعليم عالي متنوع3ذهـني10684030702نهج بنبلة الرمــانة 22حضانة مدرسية الطفل الجـديد8

حضانة مدرسية االمتـياز9
نهج محمد الصغيربن سعد إبن 11

خلدون
1تعليم عالي متنوع2518433

0تعليم عالي متنوع10641114253 حي اإلنطالقة6207نهج  23حضانة مدرسية إبتـسام10

1تعليم عالي متنوع20622628543إبن خلدون6570نهج 01حضانة مدرسية األوائل11

1تعليم عالي متنوع10643148793حي اإلنطالقة62627نهج 08حضانة مدرسية شــادي12

1تعليم عالي متنوع2/1921403 نهج الـشـافعي الظاهر يالرمانة9حضانة مدرسية لـينا13

1تعليم عالي متنوع20161720373التحرير6798نهج21حضانة مدرسية األمين14

1تعليم عالي متنوع20622736635حي ابن خلدون6624نهج16حضانة مدرسية المفكر الصغير15

1تعليم عالي متنوع10913019494العمراناألعلى6075نهج5حضانة مدرسية نــور16

حضانة مدرسية  نور النجاح17
محمد الصغير بن سعد حي ابن 19

خلدون
1تعليم عالي متنوع3420543

1تعليم عالي متنوع206278152حي ابن خلدون6768نهج41حضانة مدرسية تلميذي18

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
العمران وحي التحرير/بوالية بتونس



1تعليم عالي متنوع79163مكررنهجسيدي زيد حي اإلنطالقة07حضانة مدرسية النموذجية19

3تعليم عالي متنوع20423436706شارعالوفاءحي التحرير23حضانة مدرسية  راحة مـامـا20

3تعليم عالي متنوع20423933724نهج مـحمدالظريفالتحرير08حضانة مدرسية المالئكة21

1تعليم عالي متنوع4484نهج الشيخ الباجي المسعودي حي4 حضانة مدرسية ليدر كيدس22

1تعليم عالي متنوع2329524حضانة مدرسية سبايس تون23

23587547113404085033

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

17213842 نهج العلم العوينة1حضانة مدرسية االمل1

26386422 نهج العلم19حضانة مدرسية األمان 2

28275531 نهج نايل العوينة23حضانة مدرسية األمان 3

11182931 نهج الحديقة حلق الوادي1حضانة مدرسية االمانة4

34356941 نهج نابل العوينة15حضانة مدرسية  الخليل 5

34397341 نهج نابل العوينة213حضانة مدرسية الخليل 6

36276341نهج جمال لعوينة4حضانة مدرسية اليقين7

24275121نهج العلم لعوينة4حضانة مدرسية النخبة8

53399242نهج الحبيب ثامر خير الدين حلق43حضانة مدرسية أوركاريا9

22153741نهج الطيب المهيري العوينة25م براعم المستقبل.ح10

46317741نهج نيبتون2عمارة 12شقة حضانة مدرسية بـوكل دور11

12112332 نهج الطيب المهيري9شقة عـدد حضانة مدرسية كالر دو اللين12

14152941حي الواحات1إقامة الزيتونة مــدرج حضانة مدرسية  كوكسيناال13

561132شارع المنجي سليم العوينة35حضانة مدرسية ددو14

30295921 نهج نــابل العوينة11حضانة مدرسية ديفيرونت واي15

35306543شـارع حـدائق العوينة33حضانة م فيرست كالس أكادمي16

34296331 نهج نــابل العوينةحضانة مدرسية ابن خلدون17

30336331 نهج نابل العوينة5حضانة مدرسية  اإلمتياز18

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
حلق الوادي/بوالية بتونس

عدد اإلطار 

العاملي



38478541 نهج دمشق حلق الوادي3حضانة مدرسية االمتياز19

1372021 نهج ابن خلدون حلق الواد كازينو35حضانة مدرسية جنة األطفال20

10132331 نهج النجمة حدائق العوينة15حضانة مدرسية االنخبة21

30447431 بالعوينة2نهج االكليل عـدد حضانة مدرسية كيدس أكاديمي22

25386352نهج جولنار حـدائق العوينة07حضانة مدرسية  كيدز النــد23

475710454 عـمـاارة كونكورد العوينة1شقة حضانة مدرسية  النتالو24

21295032 حي  السبرولس العوينة8حضانة مدرسية  أمي سيسي25

19113021 زنقة الخرطوم حي البساتين العوينة3حضانة مدرسية  الرجاء العوينة26

515110242نهج السفرجل العوينة8حضانة مدرسية  سمايل كيدس27

28
حضانة مدرسية  ذي باست 

2البحيرة 
239317052 البحيرة 6منزل عـدد 

287847981582000960042

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1استاذية2123442العقبة  غدير القلة  نهج القلةم االلفة/ح1

1 استاذية444185202حي الصحة العقبةم االمال/ح2

م ابن رشد/ح3
حي الصحة   نهج سعد بن النعمان

العقبة
1استاذية3047772

1استاذية1722392 نهج الذريعات الزهروني6م المالئكة/ح4

1اجازة واستاذية3530654 غدير القلة5 عدد42202نهج م طيور الجنة/ح5

1استاذية2015352اياس اياس ابن معاذ غدير القلةم ايمان/ح6

م الجيل الذهبي/ح7
  حي ديار بن محمود36فيال عدد 

العقبة
0فني سامي واستاذية138212

1واستاذية   ت ع23214431 الزهروني4413نهج 03م الضياء/ح8

2استاذية2735624حي السالمة الزهرونيم السالمة/ح 9

1استاذية1921403 نهج شجرة الرمان تونس5االيادي الصغيرة  م/ح10

1استاذية وتقني1014242 اقامة الواحة259قرية الواحة اطفال الواحة  م/ح11

م  نور االمتياز/ح 12
حي    نهج انس ابن قيس  عدد

57الصحة العقبة عدد
1استاذية2936654

1استاذية42671015252   نهج194  العقبة العليامنزل بوتشو  م/ح13

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
الحرايرية/بوالية بتونس



1استاذية  اجازة2519443نهج الحكيم ابن ثابت الزهرونيم طيور الجنة/ح14

م يحبي/ح15
 مكرر نهج سالم بن مسعود حي 7

بوقطفة
ou1استاذية ماجستر 2322453

م طيور الجنة/ح16
 1 حي بوقطفة 68 نهج 40

الزهروني
1استاذية ماجستر1535505

1استاذية1628443 نهج الشهيد بن سديرة الزهروني22م ردينة/ ح17

1737743280900048017

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي1317303 نهج متوال فيل المنزه03 مملكة سبأحضانة مدرسية 1

2تعليم عالي153471006 نهج االخطل المنزه 02حضانة مدرسية  لينا2

1تعليم عالي15335884 شارع محمد عبد الوهاب المنار 45حضانة مدرسية  الملك األسد3

1تعليم عالي11715323 نهج كراميو المنزه 05حضانة مدرسية  الساسمين4

2تعليم عالي130265631نهج ابن حمديس المنزه حضانة مدرسية  اكاديمي5

1تعليم عالي161461074 نهج محمد عبد الوهاب المنار 4حضانة مدرسية  الخليل6

2تعليم عالي1949683 نهج الرصافي متوال فيل10حضانة مدرسية  سبيبري7

8
حضانة مدرسية  األمان 

لإلشراقة
1تعليم عالي122224421 نهج الهادي خفشة المنزه 21

1تعليم عالي1909518541 نهج الشعانبي المنزه 13حضانة مدرسية  المعز9

1تعليم عالي2534593 نهج ضفر هللا متوال فيل6حضانة مدرسية  الفري10

1تعليم عالي2814223 مركب ملكة المنار 11حضانة مدرسية  عباقرة الملكة11

1تعليم عالي22519443إقامة ملكة المار حضانة مدرسية  االمتياز12

1تعليم عالي1820383 نهج األمير عبد القادر ميتوال فيل4حضانة مدرسية  كلوب13

2تعليم عالي4545903 نهج قبرص متوال فيل4حضانة مدرسية  الموقع الجميل14

1تعليم عالي13615513 نهج ابن الخطيب المنزه 8حضانة مدرسية  النجاح المحقق15

1تعليم عالي2671331 إقامة الهناء المنار 1حضانة مدرسية  أجيال16

4تعليم عالي932286041 نهج الطاهر بن إبراهيم منزه 9حضانة مدرسية الحمائم البيض17

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطارات التربوية

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
المنزه/بوالية بتونس

عدد اإلطار 

العاملي



2تعليم عالي91621373 نهج الطاهر بن إبراهيم منزه 17حضانة مدرسية  دورا18

4تعليم عالي71841553 نهج المنار9حضانة مدرسية  نور19

4تعليم عالي152348641 نهج قرطاجنة المنار 4حضانة مدرسية  مملكة االطفال20

1تعليم عالي13634704 نهج المكنزه 2حضانة مدرسية  كندر قاردن21

2تعليم عالي2832604 شارع يوسف الرويسي6حضانة مدرسية  الجواهر22

1تعليم عالي12636624 نهج الهادي خفشة المنزه 17حضانة مدرسية  الحبيب23

1تعليم عالي1817354 نهج احمد متوال فيل10حضانة مدرسية  منداس فرانس24

1تعليم عالي11026363 نهج ابن خمديس المنزه 5حضانة مدرسية  الشبلي25

1تعليم عالي20003 نهج يوسف الرويسي المنار 9حضانة مدرسية  الرجاء26

1تعليم عالي1821394 نهج احمد ابن طولون8حضانة مدرسية  النخبة27

278288391667000936042

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1األستاذية1110213 نهج البرتقال باردو28حضانة مدرسية  كلود برنار1

حضانة مدرسية  باب سنفور2
 نهج أحمد التليلي حي الرياض 27

باردو
1األستاذية33377031

األستاذية3227594 نهج بيروت باردو19حضانة مدرسية  قوس قزح3

حضانة مدرسية  التفاؤل4
 نهج موريطانيا حي الرياض 20

باردو
1األستاذية136193

األستاذية3345783 نهج مــراكش بــاردو6حضانة م  الرعاية المدرسية5

األستاذية4337805 نهج األوراغواي13حضانة مدرسية  الخليل6

2األستاذية44601047 بيونس أيرس بوشوشة باردو20حضانة م  حــدقة شيراز7

1األستاذية2517423 نهج رقادة باردو12حضانة مدرسية  الفوارس8

األستاذية1516313 شارع الحبيب بورقيبة باردو17حضانة مدرسية  اإلسراء9

األستاذية57511085 نهج الورد بـاردو18حضانة مدرسية   األمـل10

األستاذية56551115 مارس بوشوشة20 شـارع 35حضانة م  ممـلكة األطـفال11

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
باردو/بوالية بتونس



األستاذية3020503 نهج جزيرة جالطة باردو1حضانة مدرسية  أمـي فـاطمة12

األستاذية2719464 نهج مصطفى الغربي باردو4حضانة مدرسية  العباقرة13

األستاذية4440844 نهج الشهداء باردو12حضانة مدرسية  النجمة14

1األستاذية3228605 نهج طه حسين خزندار05حضانة مدرسية  الياسمين15

2األستاذية17264331 نهج مصطفى خريف باردو05حضانة م  مالك الفردوس16

األستاذية81881696 نهج افالطون السعيدية37حضانة مدرسية  االرتقاء17

1األستاذية2720473 نهج نافع المدني قصر سعيد4حضانة مدرسية  االمانة18

1األستاذية32326431 نهج االمام ابن عرفة خزندار12حضانة مدرسية  نور الهدى19

20edu plus1األستاذية30205031 نهج المساواة خزندار14 حضانة مدرسية

206826541336000784012

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

3تعليم عالي16425841شارع الحبيب بورقيبة الكرمحضانة مدرسية  المشحوط1

2تعليم عالي42388040 نهج ابن بطوطة الكرم4عدد حضانة مدرسية  حليمة2

1تعليم عالي28255330نهج الشارت قرطاجحضانة مدرسية  تانيت3

2تعليم عالي24386240 نهج ابن سينا الكرم الشرقي23حضانة مدرسية  النجاح4

1تعليم عالي18153340 زنقة مسيسبا قرطاج صالمبو4حضانة م  التلميذ الصغير5

3تعليم عالي17264330إقامة تانيت قرطاج بيرصاحضانة م  االكادمية الصغيرة6

1تعليم عالي18294730 نهج عقبة ابن نافع بيرصا34حضانة م  الورشات الصغيرة7

1تعليم عالي18133120 نهج رمادة قرطاج صالمبو12حضانة مدرسية  طيور الجنة8

1تعليم عالي1292120 نهج المنصف باي الركم الغربي38حضانة مدرسية  تيمو تومتا9

1تعليم عالي29346340 نهج الطاهر صفر بيرصا2حضانة م  النجاح المحقق10

3تعليم عالي13162930 نهج النرجس بيرصا2حضانة مدرسية  اكواريل11

3تعليم عالي21355640 شارع الحبيب بورقيبة الكرم221حضانة مدرسية  باب سنفور12

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
قرطاج--كرم/بوالية بتونس



2تعليم عالي971620 نهج حسين بوزيان الكرم12حضانة مدرسية  كوكسينال13

2تعليم عالي39387760نهج المدرسة عين زغــوانحضانة م  سبياس كيدس14

2تعليم عالي12142630نهج  حنون قرطاجau coinحضانة مدرسية  15

3تعليم عالي48338192شارع  جنان قرطاج الياسمينةحضانة مدرسية  األمير16

2تعليم عالي10172720 نهج رمادة قرطاج صالمبو12حضانة مدرسية  طيور الجنة17

2تعليم عالي16274340نهج  أبو جعفر المنصور الكرمحضانة مدرسية  الياسمين18

2تعليم عالي641020 شارع الطيب المهيري  الكرم24حضانة مدرسية  األوائل19

2تعليم عالي22153730 نهج الرائد البــجاوي الكرم2حضانة مدرسية  ميرموز20

حضانة مدرسية   المحبة21
 شارع الحبيب بورقيبة عين 22

زغوان
2تعليم عالي24345860

حضانة مدرسية  المثابرة22
 نهج الجندي محمد الهادي عين 4

زغوان
2تعليم عالي47378440

2تعليم عالي45519660 نهج المنتزه عين زغوان24حضانة مدرسية  المالك23

1تعليم عالي17143120 نهج سجنان الكرم الغربي17حضانة مدرسية  االمانة24

1تعليم عالي12183030 نهج قابس الياسمينة4حضانة مدرسية  الوفاق25

1تعليم عالي26194540 نهج اإلسكندرية عين زغوان14حضانة م  أجيال المستقبل26

1تعليم عالي9101920 نهج اشمون بيرصا44حضانة مدرسية فور ذيم27

1تعليم عالي10182820حدائق قرطاجحضانة مدرسية جزيرة االطفال28

2860867612840001003050

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

1تعليم عالي3229613 نهج قو الوردية19حضانة النوار1

1تعليم عالي2119402 نهج مون ديدي9حضانة بايبي الند2

1تعليم عالي2829574 نهج المزالبالفي4حضانة أوالدي3

4
 الحضانة المدرسية الطفل 

النموذجي
1تعليم عالي10742924534 نهج الشبت 76

1تعليم عالي253303553 جبل جلود9290 نهج 8حضانة عيشوشة للنجاح5

1تعليم عالي85131 حي السالمة10085 نهج 15حضانة مدرسية طيور الجنة6

1تعليم عالي2215373 نهج سعيد المرشاوي ابن سينا1الحضانة المدرسية الريحان7

حضانة طريق النجاح8
 نهج عبداللطيف البغدادي ابن 37

سينا
1تعليم عالي1919382

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
الوردية-كبارية/بوالية بتونس

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



1تعليم عالي1518332نهج سكيكدة جبل الجلود5حضانة االمتياز9

1تعليم عالي2125462 نهج نيكوالي بيرنجي33حضانة هابي كيدس10

1جامعي2319422نهج عمار الموصلي ابن سيناحضانة األمان11

1جامعي22818463 نهج الببغاء المروج38حضانة طيور الجنة12

1جامعي5جسدية ووظيفية24366032 ابن سينا106380 تهج  12حضانةافاق13

1جامعي1517322 ابن سينا الكبارية10310 نهج 11حضانة فطومة للنجباء14

1جامعي1312252 ابن سيتا10708 نهج 6حضانة هابي كيدس15

1جامعي203151 نهج عبدهللا ابن الحبحاب29حضانة تويتي16

1جامعي21713302 نهج القرفة المروج22حضانة االمتياز17

1جامعي4042824 نهج الخروبة بالفي14حضانة لوازيسكول18

1-جامعي 22533583 نهج أبو الحناءالمروج67حضانة االمتياز19

1ثانوي7+جامعي22821492نهج عمر الزيان المروج33حضانة الشذى20

حضانة األمير الصغير21
 نهج الجيالني بن فتح هللا 15

2المروج
1جامعي1715322

1جامعي1624403 نهج يوحتا ابن سينا29حضانة اية22

حضانة االريج23
 شارع البحر األبيض المتوسط 7

2المروج
1جامعي2616423

1جامعي423325583 عدد33103تهج حضان هبة هللا24

1جامعي1921400نهج عمر الزيان المروج20حضانة نيوكوكسيالند25

1جامعي1220320نهج الجيالني بن فتح هللا55 حضانة ماستي26

1جامعي1619352نهج البابونج38حضانة الغزالي27

275928951487320640027

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

26269537312142653687120320

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

 مجموع والية تونس

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بوالية سيدي بوزيد

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



محضنة التسنيم1
 قبالة المندوبية الجهوية للشباب 

والرياضة سيدي بوزيد الغربية
2040600011

105150002شارع محمد الخامسمحضنة ابن النفيس2

40601000033حي النور الغربيمحضنة التميّز3

4
محضنة التفّوق للدعم 

والمساندة
1815330030حي أوالد شلبي

2822500012شارع محمد الخامسمحضنة المنار5

2025450020حي الفرايجيةمحضنة سينا6

1020300002حي الفرايجية2محضنة التميّز 7

2525500021شارع الطيب المهيريمحضنة ابن رشد8

1812300021األحواز طريق المكناسيمحضنة المثابرة النموذجية9

3530650021 مارس2شارع محضنة منية10

2545700031حي القوافلمحضنة البيسان11

2030500033حي أوالد شلبيمحضنة النجاح12

1832500030 مارس2شارع محضنة االمتياز13

1822400050شارع محمد الخامسمحضنة ابن سينا14

15Sigma plus2515400020حي النوامرمحضنة

2030500020حي أوالد شلبيمحضنة مؤمن16

2030500020حي االزدهارمحضنة الخوارزمي17

1812300020شارع اإلمام ابن عرفهمحضنة الفوز18

1525400030حي النصرمحضنة أالء19

1825430030حي علي بن أحمدمحضنة المالك20

1515300031بلدية سيدي علي بن عونمحضنة المثابرة والتفّوق21

128200011(بئر الحفي)بلدية رحاّل محضنة رجال التفوق22

1513280010حي النسيممحضنة محمد اليوسفي23

1822400012حي النخيلIdealمحضنة 24

1815330002قرب مدرسة بن جاباهللمحضنة المتفّوق25

254995931092000502300

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

17102721الحمامات-الحوانت طيور الجنة1

11710270002001

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
الحمامات/بوالية نابل

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

المجموع



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

352257301نهج كمال اتاتوركفاطمة1

13522570003001

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

382260401بني خالد- نهج المنصف البارديدروب النجاح1

13822600004001

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

6232245400شارع الجمهورية عددجنة األطفال1

12322450004000

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

131225210شارع الحريةاألوائل 1

22184050نهج األسد ابن الفراتاألكادمية التعليمية2

14354930شارع طارق ابن زيادرتاج الطفولة3

3496511400010100

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
الهوارية/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بني خالد/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
بني خيار/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
دار شعبان/بوالية نابل

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي



نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

352055402نهج بن غازيالنور1

13520550004002

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

221739211نهج محمود ناشي تازركةميمة تازركة1

241640201نهج ابي علي الحصري قربةالنجاح قربة2

202545301شارع فرحات حشاد قربةالمستقبل3

26245021شارع فرحات حشاد قربةابن خلدون قربة4

492821740009104

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

491463410شارع الحبيب بورقيبةشيماء1

222547500نهج معاوية حومة الكوشةاالمتياز2

271391100009100

نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

191635111الرياضنهج نابلس1

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
سليمان/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
قربة/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
منزل تميم/بوالية نابل

2017جدول إحصائيات متعلق بالمحاضن المدرسية لسنة 
قليبية/بوالية نابل

اسم المؤسسةر/ع

المجموع

عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

العنوان
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة
عدد اإلطار عدد اإلطارات التربوية

العاملي

المجموع

العنواناسم المؤسسةر/ع
عدد األطفال

عدد األطفال الحاملين 

نوع اإلعاقةإلعاقة



5556111411الياسمين نهج جمال2

191635301عدننهج فلسطين3

182240401رياننهج خزندار4

151732311شموع الغد نهج علي بن أبي طالب5

431457301شيماء شارع الحبيب بورقيبة6
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313162411نابل- نهج طارق بن زياد فضاء النجاح1

15163141نابل-   نهج أريانة6الياسمين2

6660126914نابل-  شارع المنجي سليم 72أور سكول3

4
التفوق المدرسي

-  نهج العراق حي محسن اإلمام 4

4034748نابل
2

1421353 نهج دبي زنقة3لينا5

51661623282828
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هالة1
 مكرر حي الياسمين نهج الكروان 11

أريانة
1تعليم عالي3039694

1تعليم عالي3838762 نهج المالزم العزيز تاج أريانة15جيل المستقبل2

3تعليم عالي49531026 نهج العزيز تاج أريانة14أمين3

2تعليم عالي2922514 نهج الرياحين أريانة20003حضانة 4

2تعليم عالي52631155 نهج الحبيب ثامر أريانة16الحدائق5

1تعليم عالي1816343 نهج الياسمين أريانة الجديدة3الياسمين6

3تعليم عالي48521005 نهج فلسطين أريانة18شركة رعاية األفق7

االمتياز8
 نهج الفرابي حي التعمير أريانة 3

حي النزهة
1تعليم عالي3032624

األمير الصغير9
 نهج عمرو ابن العاص حي التعمير 6

 أريانة1
1تعليم عالي3032624

بوكيمون10
 نهج عمرو ابن العاص حي 11

التعمير أريانة
1تعليم عالي3922614

البراء11
 نهج ساسي بالليل برج البكوش 10

أريانة
2تعليم عالي3431653

الفردوس12
 نهج محمد الشاذلي خزندار حي 3

التعمير أريانة
1تعليم عالي2923523

1تعليم عالي1516313 نهج الفردوس أريانة7البالبل13

1تعليم عالي2113342 نهج األمان أريانة العليا5تقوى14

1تعليم عالي1724413نهج اإلصالح أريانة العلياالمرح15

1تعليم عالي89172 نهج اإلصالح أريانة العليا4الكوكسينال16

أماني17
 نهج ساسي بالليل برج البكوش 17

أريانة
1تعليم عالي1117283

الفرح18
 مكرر نهج أبو زيد الهاللي رياض 4

األندلس
2تعليم عالي614610732

1تعليم عالي2521463 نهج ابن سيراج حي النزهة أريانة2الريحان19

شركة باست كيدز20
 نهج أبو زيد الهاللي رياض 11

األندلس أريانة
1تعليم عالي1415293

2تعليم عالي3020503 أريانة3نهج منداس فرانس عدد التفوق21

1تعليم عالي1823414 نهج اسطنبول أريانة3الرجاء22

2تعليم عالي1722392 نهج أحد أريانة العليا3الفتح23

1تعليم عالي115162نهج لوقنت رياض األندلس أريانةالزهور24

3تعليم عالي52125463 نهج جرجيس المنزه 9الفردوس25

5تعليم عالي5899918813 نهج بعلبك المنزه 13ميموزا 26

1تعليم عالي539347313نهج صفاقس المنزه 2ميموزا 27

3تعليم عالي53127583 شارع إفريقيا المنزه 20المالك الكبير28

الياسمين29
 شارع أبو لبابة األنصاري المنزه 55

6
3تعليم عالي1718354

2تعليم عالي62932614 شارع عمار ابن ياسر المنزه 13مالئكة الفن30

2تعليم عالي64439834 نهج بالل المنزه 54األمراء31

4تعليم عالي74138792 نهج كمال أتاتورك المنزه 1بيبي لون جونيور32



3تعليم عالي15140913 نهج كازاخستان النصر6الجواهر33

3تعليم عالي13645815 زنقة سراييفو النصر 6ويني34

1تعليم عالي187152 نهج كازاخستان حي النصر 8بوم دابي35

2تعليم عالي2506811810 نهج االمتياز النصر 15االمتياز36

2تعليم عالي21923421نهج مدينة رضوة النصر بيضاء الثلج37

تسنيم قاردن38
 مكرر نهج جلولي فارسي 27عدد 

1النصر 
1تعليم عالي12142641

كالرفتان39
 عدد 1حي الهادي نويرة الياسمين 

 برج الوزير10
1تعليم عالي24153931

2تعليم عالي1923422نهج عثمان ابن عفان برج الوزيرقلوب المالئكة40

1تعليم عالي28295751 نهج يوسف الرويسي برج الوزير12النجاح41

2تعليم عالي3224562 نهج سجنان برج الوزير2الفوز42

أحالم43
 حي 15إقامة سيميراميس عدد 

الباهي لدغم برج الوزير
1تعليم عالي1733503

1تعليم عالي3025553نهج بري حي الصحةفلور قاردن44

1تعليم عالي3148794 نهج ابن زبير سكرة13صغار أكاديمي45

1تعليم عالي2520453 نهج ابن شاكر حي المنصورة17العباقرة46

المستقبل47
 نهج الحكيم المنجي بالشيخ برج 18

الوزير
2تعليم عالي3355885

راحة ماما48
 نهج المالزم الهادي والي برج 12

الوزير
1تعليم عالي14183231

جنة الغفران49
 نهج ابن 66إقامة غزيلة عدد 

الوقاص حي الصحة
1تعليم عالي1034441

1تعليم عالي149233نهج سطيف حي النسيم برج الوزيرالنوسة50

2تعليم عالي4037774 نهج وناس بن علي التريكي10الزهر51

1تعليم عالي1314273 نهج عبد الرحمان برج الوزير9المستقبل52

األمان53
 مكرر نهج حمدة بن التيجاني 17

برج الوزير
1تعليم عالي1413272

األوائل54
 نهج بنو األحمري المنصورة 19

برج الوزير
1تعليم عالي1314273

مملكتي55
 نهج الحكيم منجي بالشيخ برج 1

الوزير
1تعليم عالي118193

1تعليم عالي1428424 نهج دمياط المنصورة15خير الدين56

1تعليم عالي2733603 نهج أحمد ابن ضياف برج الوزير6جيهان57

1تعليم عالي3736734 نهج يوسف الرويسي برج الوزير12النجاح58

1تعليم عالي1822403 نهج السالمية حي النسيم5مروى59

موناليزا60
 مكرر نهج الدهماني حي الهادي 7

نويرة
1تعليم عالي1115262

1تعليم عالي12016363 نهج القزويني شطرانة 5فضاء الشابي61

2تعليم عالي3848863 نهج ابن الزبير برج الوزير13صغار أكاديمي62

أمان63
 مكرر نهج حمدة بن التيجاني 17

برج الوزير
1تعليم عالي2315383



األوائل64
 نهج بنو األحمر حي المنصورة 19

برج الوزير
1تعليم عالي3232643

1تعليم عالي2426503 نهج دمياط المنصورة15خير الدين65

العالم الممتاز66
 نهج محمد النيفر الزوايدية 233

سكرة
1تعليم عالي1213252

1تعليم عالي13133642 نهج األصفهاني شطرانة 7االمتياز67

البراعم68
 نهج محمد النيفر الزوايدية 241

سكرة
1تعليم عالي2427513

ميما69
 نهج األرنج عبر نهج النرمين دار 3

فضال سكرة
1تعليم عالي2217393

1تعليم عالي3035654 نهج النجف سكرة29سندرال70

1تعليم عالي13030603 نهج القيزويني شطرانة 9فضاء العباقرة71

1تعليم عالي21617333 أوت شطرانة 13 شارع 43الطفل السعيد72

1تعليم عالي2822503نهج غمراسن دار فضالقوس قزح73

1تعليم عالي3033634نهج علي الحصري حي البستاناألنس74

1تعليم عالي3728654 نهج علي الحصري حي البستان19البشرى75

1تعليم عالي2428523 نهج السالم دار فضال53النسرين76

1تعليم عالي2234563 نهج جدة دار فضال8مريم77

1تعليم عالي3730674 نهج غمراسن دار فضال5االمتياز78

الفرح79
 نهج اإلمام الشافعي أريانة 20

الصغرى
1تعليم عالي2123444

جزيرة الكنوز80
 نهج إيليا أبو ماضي أريانة 12

الصغرى
1تعليم عالي1816343

1تعليم عالي1715323نهج اإلمام أبو حنيفة أريانة الصغرىالنجمة81

2تعليم عالي3018484 نهج الحامة أريانة الصغرى14الوفاء82

جزيرة األطفال83
 مكرر نهج أبو القاسم الشابي 28

الغزالة
2تعليم عالي2429533

1تعليم عالي4027675 نهج ليبيا الغزالة20األميرة84

1تعليم عالي1014242 نهج ليبيا الغزالة14اليسر85

2تعليم عالي507012031 نهج الجزائر الغزالة19التفوق86

2تعليم عالي2033535 نهج الشارقة الغزالة25قوس قزح87

1تعليم عالي3135663 شارع حسان بلخوجة الغزالة12المعرفة88

2تعليم عالي3229612 شارع حسان بلخوجة الغزالة22أطفالنا89

1تعليم عالي35306531 شارع حسان بلخوجة الغزالة17النجاح90

2تعليم عالي1911302 نهج أبو تمام الغزالة13االمتياز91

2تعليم عالي50571075 نهج جالل الدين النقاش الغزالة1الحكمة92

1تعليم عالي516212 شارع الحبيب بورقيبة الغزالة65األمراء93

1تعليم عالي3843815 نهج عمار الدخالوي الغزالة30الفرابي94

2تعليم عالي2117382 شارع الحبيب بورقيبة حي الغزالة31طفلي95

2تعليم عالي1517322 نهج جزر القمور النخيالت الغزالة22األمان96



1تعليم عالي2515402 نهج الزمخ النخيالت الغزالة3نادرة97

1تعليم عالي1314273 النخيالت الغزالة1نهج العطر عدد فضاء النجاح98

2تعليم عالي2514392 نهج البصرة الغزالة11قمر99

1تعليم عالي67132 نهج الشباب حي الغزالة2هابي كيدز100

1تعليم عالي4535805 رواد2 نهج أريانة جعفر 2البراعم101

1تعليم عالي25174231 النخالت رواد6254نهج بابلونيرودا102

1تعليم عالي1715322 شارع الدوحة الغزالة34األمانة103

1تعليم عالي3225574شارع الحبيب بورقيبة الغزالةسكول أكادمي104

1تعليم عالي2726533 طريق رواد6 كم 1جعفر األحالم105

علي بابا106
 نهج محمد علي البشروش جعفر 17

رواد
1تعليم عالي2122432

النجاح107
طريق بوحنش حي شاكر برج الطويل 

رواد
1تعليم عالي1328413

النوابغ108
طريق بوحنش حي شاكر برج الطويل 

رواد
1تعليم عالي35377211

1تعليم عالي2325483حي اليمامة روادالمتفوق109

1تعليم عالي4736836حي اليمامة رواداألمان110

1أطفالنا 111
قرب المدرسة االبتدائية برج الطويل 

رواد
1تعليم عالي3741785

2تعليم عالي3840782طريق الشاطئ روادمرام112

1تعليم عالي4632784سيدي عمر روادسحر113

1تعليم عالي2118393سيدي عمر روادبابي114

1تعليم عالي1619353سيدي عمر روادفرح115

1تعليم عالي1413273نهج األمومة طريق الشاطئ روادأطفال الهدى116

1تعليم عالي2727542طريق الشاطئ رواداإلحاطة117

1تعليم عالي241337421بجاوة سيدي ثابت الرقي118

2تعليم عالي3423573حي الملعب سيدي ثابتكنزة119

1تعليم عالي1814322حي المنجي سليم سيدي ثابتجيل المستقبل120

أمان هللا121
شارع النخيل حي المباركة سيدي 

ثابت
1تعليم عالي317202

1تعليم عالي1715322حي البرتقال سيدي ثابتسامر122

2تعليم عالي1823412حي الحدائق سيدي ثابتاليسر123

2تعليم عالي1520352حي الحدائق سيدي ثابتنور124

1تعليم عالي12017372سبالة عمار جباس جنة األحالم125

1تعليم عالي97163نهج الدير قلعة األندلسالمستقبل126

1تعليم عالي2515403حي الطيب المهيري قلعة األندلسالتميز127

1تعليم عالي4231733نهج ابراهيم الموصلي المنيهلةاالمتياز128

2تعليم عالي2729562نهج اإلمارات حي الرفاهة المنيهلةالتلميذ المتفوق129

1تعليم عالي64102 الصنهاجي طريق بنزرت7كلم لينا130

1تعليم عالي98172تقسيم نادر البساتين المنيهلةاألمل131

المالئكة132
 حي الرفاهة 2نهج سجنان عدد 

المنيهلة
1تعليم عالي2218402



1تعليم عالي1929483نهج العال حي البساتين المنيهلةماما عربية133

1تعليم عالي1517322نهج صالمبو حي النصر المنيهلةاالنطالق134

1تعليم عالي1316292حي البساتين المنيهلةاألكاديمية135

رنيم136
 طريق بنزرت حي الرفاهة 6كلم 

المنيهلة
1تعليم عالي3عضوية2227491

1تعليم عالي2223453 حي البساتين المنيهلة20215نهج النور137

1تعليم عالي3عضوية3129601نهج ابراهيم الموصلي المنيهلة العلياالفردوس138

1تعليم عالي2عضوية2319421 المنيهلة7نهج الفرابي كلم بيضاء الثلج139

اليسر140
نهج ابن اسحاق حي الجمهورية 

المنيهلة
1تعليم عالي97162

1تعليم عالي31عضوية34215511نهج العالية حي الرفاهة المنيهلةاالمتياز141

1تعليم عالي2520453 المنيهلة1 نهج التعاون النصر 4النجاح142

1تعليم عالي21018282نهج علي صنديد المنيهلة عدد سلمى143

2تعليم عالي2729562 حي النصر المنيهلة2014نهج المتفوق144

1تعليم عالي1017272 نهج أريانة حي الرفاهة21هابي كيدز145

1تعليم عالي1119303نهج نفزة حي الرفاهةاألمير الصغير146

1تعليم عالي1827452نهج الجهاد طريق بنزرت المنيهلةأطفالنا147

1تعليم عالي1332453حي البساتين المنيهلةحبايب ماما148

2تعليم عالي3535703نهج الغزالي حي الجمهورية المنيهلةعلي بابا149

2تعليم عالي3937763 نهج بوعرادة التضامن7مرام150

1تعليم عالي1031311 نهج مسقط التضامن19النجباء151

2تعليم عالي2524493 نهج سليمان بن سليمان التضامن10بيضاء الثلج152

المنيار153
 2 نهج بوعرادة قبالة مدرسة 10

مارس التضامن
1تعليم عالي1525403

2تعليم عالي912212 نهج أحمد الزيات التضامن15ابن رشد154

أكاديمية نور155
 جانفي 18 نهج طه حسين حي 4

التضامن
2تعليم عالي3433674

1تعليم عالي1722393 حي التضامن1531 نهج 12السنافر156

1تعليم عالي2921503 نهج سيدي ثابت التضامن1األمل157

1تعليم عالي611172 نهج أحمد التليلي التضامن79هابي كيدز158

1تعليم عالي55102 نهج فاس التضامن5الياقوت159

1تعليم عالي4032724نهج الجرير حي التضامنالمالك160

1تعليم عالي3224564نهج غانا حي التضامنالربيع الصغير161

1تعليم عالي1822403 الصدق حي التضامن51النجاح162

1624067413682034149816219 المجموع
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نوع االختصاصذكورإناثذكوراناثالمجموعذكوراناث

2غير مختص2.5625311560ط منزل شاكر كلماالنوار1

1غير مختص2635712021ط العين كلم مريم2

3غير مختص1.544469040ط العين كلم أمونة3

215193431طريق األفران كلم الياسمين4

1غير مختص3.520204040طريق العين كلم التفوق5

127295631ط األفران كلم ابن خلدون6

7
 وراء مدرس2.5طريق تنيور كلم الطفل السعيد

الباشا
39428152

31توحد221823411 عدد 2.5سلطنية كم .طلمياء8

41367751 البستان3شارع السالم عددراحة الطفل9

18234131 البستان13نهج طارق ابن زياد عددطيور النورس10
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المثالية
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نهج ساقية سيدي يوسف شارع

23275031الجزائر

أنيستي امال23
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419183731طريق تونس كم الهدى31
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 زنقة تقتق2.5طريق تونس كلم 

300217223931
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32215341سيدي منصور.طالتفوق54

قرطاج55
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415142921طريق تونس كم خالد بن الوليد93
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22254731 صفاقس6.5طريق تنيور كلم الفيروز105
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 بجانب مدرسة5.5طريق العين كلم

3042الحسنى زنقة النادي 
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32336541 نهج الحدائق4.5طريق األفران كلم الطفل الملكي130
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27305742كنور133

35235841يسر134

أماني135

 نهج خير الدين5.5طريق العين كلم 

34235741باشا

4.517254231طريق االفران كلم المتفوق136

24325641 حي الحرية9طريق قرمدة كلم اليسر137

19274631 حي الحرية9طريق قرمدة كلم حميدة138

920254541طريق قرمدة كلم عائشة139

اآلحالم140

 زنقة3.5طريف منزل شاكر كلم 
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325436845ط المحارزة كلم النموذجية141

217193631ط المطار كلم ملك142

3272552500ط سكرة كلم االمل143
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 الفيرمة1.5طريق منزل شاكر كلم 
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15203521 نهج اليمن3الحي البحريالبراءة148

17153231 بجانب مدرسة عقبة3الحي البحري الرسالة149

18133131حي البلدية- 3الحي البحري الفردوس150
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1.5233356301طريق منزل شاكر كلم دار الطفل152
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3052 3.5طريق المحارزة كلم 

biat443478401أمام 
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19254431إلعدادية حي الحبيباألوائل161
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النجاح166
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 حي طينة الجديدة9قابس كم.ط

3084393069701

7.538397741طريق قابس كلم زينة172
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29316031نهج سيدي بلحسين المحرساإلمتياز194
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121224201 مركز علولو8طريق العين كم علولو197

174057311 مركز علولو7.5طريق العين كماإلمتياز198
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203
غيث
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