
العنوانالروضة إسمالرتبً العددالمعتمدٌةالوالٌة

أرٌانة تاج عزٌز المالزم زنقةتاج عزٌز روضة1أرٌانة معتمدٌةأرٌانة

أرٌانة البكوش برج بورقٌبة منزل نهج1 الٌاسمٌن روضة2أرٌانة

العنوانالروضة إسمالرتبً العددالمعتمدٌةالوالٌة

أرٌانة

أرٌانة

العنوانالروضة إسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

أرٌانة الٌاسمٌنة حً الكروان نهج مكرر11 هالــــة1أرٌانة معتمدٌةأرٌانة

الجدٌدة أرٌانة–  البنفسج نهج3 ،البنفسج2   

ارٌانة البكوش برج بورقٌبة منزل شارع36 البراء3

أرٌانة النسٌم نهج5 ،1دٌزناي والت4                                           

ٌّج مصطفى شارع ،مـٌـدو5 16أرٌانة حج

الجدٌدة أرٌانة الخبثانً الرحمان عبد شارع71 المالئكة حدٌقة6

ارٌانة الحكٌم توفٌق نهج الورود اقامةالكوكسٌنال7

أرٌانة-  الرٌاحً إبراهٌم نهج8 الـورود8

أرٌانة- الشٌح نهج4 كٌدز أكادٌم9ً

العلٌا أرٌانة القدس ساحة1 المـرح10

العلٌا أرٌانة المساواة نهج7 الرائـدة11

العلٌا أرٌانة أحد نهج3 الفـتـح12

الجدٌدة أرٌانة الٌاسمٌن نهج32 الٌاسمٌن جرس13

األندلس رٌاض الحٌاة جودة شارع5 كٌدز باست14  

أرٌانة األندلس رٌاض التٌجوبً نهج13هٌلوكٌدز15

أرٌانة األندلس رٌاض خلدون ابن شارع116 قزح قوس16  

االندلس رٌاض السعادة حً البكري عبٌد أبو نهج11 المالئكة جنة17

األندلس رٌاض الكناري جزر نهج9 باراداٌس كٌدز18

أرٌانة الورود تقسٌم حجٌج الوظٌف نهج42 الخطاف مسار19  
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1 النصر فارس جلول نهج47الجواهر20

1النصر حً كازخستان نهج8 علٌسة21

1النصر تاجاكستان نهج5مام22ً

1النصر سراٌٌفو زنقة30 بٌزونورس23

1النصر 29عدد بخارى نهجقاردن تسنٌم24

النصر مستورة مدٌنة نهج26 2هاوس كٌدز25   

2 النصر الرضوة مدٌنة نهجالثلج بٌضاء26

2 النصر الٌمامة مدٌنة نهج11 بوسكو جون27

النصر الموصل مدٌنة نهج26 2كاروسال لو28

أرٌانة التقنً المعهد نهج25 دٌزناي والت29

ارٌانة محمودالماطري مستشفى قرب تازركة نهجالكنوز30

أرٌانة المترو محطة قربعزٌزي بابا31

األندلس رٌاض الهاللً زٌد  أبو نهج5 الذهبٌة األزهار32  

األندلس رٌاض خلدون ابن شارع البرجٌن نهج2 مرٌومة33  

5 المنزه الـتلٌلً أحمد نهج20 األمـراء34

5 المنزه قرقنة نهج10كٌدز سماٌل35

5المنزه الزٌاتٌن نهج4 فرٌموس36

5المنزه إفرٌقٌا شارع80 قزح قوس37

381,2,3, Soleil 235المنزه المهدٌة نهج

5 المنزه الٌحٌاوي المالزم نهج10 األطفال جنة39

6 المنزه األنصاري لبابة أبو شارع55الٌاسمٌن40

41Oui – Oui 26 المنزه الورتتانً عمار بن محمد شارع

6 المنزه ٌاسر بن عمار شارع13الفن مالئكة42  

6المنزه األنصاري ابتبة أبو شارع40 لون باٌب43ً

7 المنزه المأمون نهج3االطفال جنة44

7المنزه الحلٌوي محمد نهج21 الصغٌر األمٌر45

7المنزه الحلٌوي محمد نهج21 الجنة براعم46

8 المنزه الترٌكً العرٌف نهج2 الند هاب47ً

المنزه كلٌوبتر إقامة 7دو دو ل48ً  C4

5 المنزه الدٌموقراطٌة نهج20 بودالر49

ٌّم الدكتور نهج5 األطفال عـالم50 2النصر عمار سل

2 النصر عثمان محمد نهج1 بتً تو ل51ً

2النصر المستوري العزٌز عبد نهج55 شٌكوالند52  



النصر حً كٌاف نهج6 2بٌزونورس53

2النصر حً الكلٌة نهج24نـو نـو54  

2النصر الحامً الدٌن عز نهج19تشاٌلد هاب55ً  

النصر حً العلوم نهج6البراعم56  

النصر رٌاض الجدٌد العهد شارع97 2وٌن57ً

5 المنزه زٌدون ابن نهج12 غالٌا58

6المنزه المعهد نهج02 األسرة دار59

النزهة حً المسعودي الباجً شارع8 الحبٌبة ام60ً

النزهة حً الجموسً محمد نهج4 البراعم61

النزهة حً الفردوس نهج24 الرٌان62

النزهة حً مالً نهج مكرر19 المنٌار63

النزهة حً السراج إبن نهج4 الرٌحان64

النزهة حً  الفرات إبن أسد نهج28 إسالم65

النزهة حً الرٌاض شارع4 نرمٌن66

الجدٌدة ارٌانة بورقٌبة الحبٌب شارع/ الورود نهج6 فلورنتٌن67  

2 النصر الورود 2أ أربٌسك فٌالالصغار الصٌادون68

5 المنزه صفاقس نهج14 سنونووٌت69

5 المنزه نصٌر بن موسً نهج مكرر2 المالئكة خلٌج70

6 المنزه عفان بن عثمان شارع4 العزٌز الطفل71

2 النصر التقدم نهج16 كٌدز درٌم72

النزهة اإلتحاد شارع 5المنٌر73

6 المنزه القادسٌة نهج6 بٌكولٌن74ً

2 النصر القمر خلٌج نهج19 هٌلوكٌدز75

أرٌانة الشٌح نهج4 كٌدز أكادٌم76ً

الجدٌدة أرٌانة إلٌاس نهج مكرر2 حبٌبة عصافٌر77

 خلدون ابن شارع عن البرجٌن نهجمرٌومة78

1 النصر بلكحلة نهج60منتسوري79

الوزٌر برج سجنان نهج11 األمل نٌسان1سكرة معتمدٌة

الوزٌر برج فرصوفٌا نهج15فارس2

الوزٌر برج المدٌونً قصٌبة نهج4 الزهر3

الوزٌر برج الروٌسً ٌوسف نهج11 النجاح4

الوزٌر برج إبراهٌم إبن هللا عبد نهج10 رحاب5

الوزٌر برج األدغم الباهً حً العنابً علً محمد نهجنوركٌدز6



,قنوشو7 الوزٌر برج نوٌرة الهادي حً h12

الوزٌر برج الصحة حً شطرانة طرٌق45 السوسن8

الوزٌر برج كامل منزل نهج5 سبأ مملكة9

الوزٌر برج المنصورة أسٌوط نهج7 زهرة أم10ً

الوزٌر برج الدهمانً نهج13 المالئكة قلوب11

الوزٌر برج الصحة حً شطرانة نهج15 أفاق12

الوزٌر برج محمد بن العٌاشً نهج12 ماما راحة13

الوزٌر برج محسن مصطفً شارع35األلفة14  

الوزٌر برج الصحة حً ج6 سمٌرامٌس إقامةأحالم15

الوزٌر برج  الكبرى القلعة نهج34 األزهار16

الوزٌر برج ألصفدي نهج5 األصدقاء17  

الوزٌر برج الخرج نهج34  بنبٌنو كازادال18  

الوزٌر برج-بالشٌخ المنجً الحكٌم نهج18 المستقبل19

الصحة حً جبران خلٌل جبران نهج44 المالك20

طالب ابً إبن علً نهج39 الٌاسمٌن21

الوزٌر برج الدرٌدي صالح على محمد نهج12 المالئكة قصر22   

الوزٌر برج  امستردام نهج29 المالئكة23    

الوزٌر برج  محسن مصطفً شارع164 الصغٌرة المدرسة24

المنصورة النسٌم حًالفردوس براعم25

سكرة الزواٌدٌة النٌفر محمد نهج17 الجنة أزهار26

450عدد 48 عمارة إلٌاس إقامةتام تام27

سكرة فضال دار 1عدد سلٌوم نهجالمجد28

سكرة فضال دار/ حلب نهج01زٌنة مام29ً

2073الوزٌر برج آدم إقامة الجزائري الرزاق عبد نهج المالئكة قصر30

1شطرانة بالشٌخ عمر نهج24 الدٌن صالح31

فرج سٌدي النوٌري نهج07 سندرال32

33Les minionsسكرة فضال دار إلٌاس إقامة

سكرة فرج سٌديللبنك التونسٌة شركة34

سكرة فضال دار 7264 نهج05 كوم توبت35ً

سكرة فضال دار المضٌلة نهج24 الٌاسمٌن36

سكرة  القزوٌتً مكرر05 العباقرة37

سكرة فضال دار  39عدد إلٌاس إقامةكٌدز ماي38

سكرة فضال دار  إقامة اإلسكندرٌة مدٌنة نهج09 األمانة39



سكرة فضال دار غمراسن نهج03 عزٌز40

سكرة علً بن الحسن نهج06 أمونة41

سكرة فضال دار الصمعة نهج08 الجنة طٌور42

سكرة فضال دار الصمعة نهج18 زٌزو43

09كلم العربً المغرب إتحاد نهجالمواهب44

سكرة فضال دار تالبت نهج05 بٌكاتشو45

سكرة الحصري علً نهجالجنة طٌور46

سكرة الروضة جامع نهج67 قاردن سوٌت47

سكرة الروضة جامع نهجسارة48

سكرة فضال دار الجارم علً نهج05 الكوكسٌنال49

سكرة الزواٌدٌة النٌفر محمد نهجكٌدز هاب50ً

15كلم مالٌزٌا نهج12 كٌدز سباٌس51

سكرة الزواٌدٌة الكوٌت نهج 01الزهراء52

شطرانة صالح سٌدي المازري نهج09 الكوثر فضاء53

الوزٌر برج الشباب نهج مكرر08 مندرٌن54

سكرة البستان الحدٌبٌة نهج مكرر10 الحنان55

56Best garden 23الوزٌر برج/مامً الرحمان عبد نهج

سكرة إلٌاس إقامة 47 عمارة 455عدد شقةتام تام57

58Graw -smart142036سكرة بابل مدٌنة نهج   

سكرة األثٌر نهج02داٌز هاب59ً

سكرة فضال دار الشبٌكة نهج13 لبٌب60

سكرة فضال دار السنٌت هج26 السندباد61

سكرة االثٌر نهج14 الكوكسٌنال62

سكرة علً أبو الحسن نهج6 أكادٌمً سوٌت63

سكرة فضال دار حلب نهج1 زٌنة مام64ً

سكرة صالح سٌدي الشٌخ بن عمر نهج20 الخضراء الجّنة65

سكرة فضال دار سٌلٌوم  نهج1 المجد66

رواد اإلبتدائٌة المدرسة قنالة الشاطئ طرٌقمرام1رواد معتمدٌة

شاكر حً االندلس قلعة طرٌقالفردوس2

عمر سٌدي السرور نهج5 الجنة طٌور3

رواد عمر سٌدي الٌمامة حًالٌمامة4

رواد عمر سٌدي الٌمامة حًالتضامن الٌمامة5

الشاطئ طرٌق الجوٌنً الهادي نهجكٌدز كٌرا6



الشاطئرواد طرٌقعزٌز7

رواد البرٌد مركز قبالة الشاطئ طرٌق14 كٌدز8

عمر سٌدي مشارقة بئر نهجالفتح9

شاكر حً خلدون ابن نهج6 النسرٌن10

شاكر حً بوحنش طرٌقسسو11

رواد طرٌق 2جعفرالفراشات12

رواد طرٌق 2جعفرالمبدع الطفل13

جعفر نور احالم اقامةرانٌـــا14

رواد طرٌق 2جعفرالجنة طٌور15

جعفر نور سارة اقامةباٌبً هاب16ً

رواد الهالل نهج17كٌدز ستار17

صالح سٌدي جعفرطرٌقالفاراب18ً

الورود حً الزمخ نهج53نادرة19

النخٌالت القمور جزر نهج39االمان20

1جعفر البشٌر سٌدي نهج13 كٌدز سمارت21

2 جعفر البشروش محمد نهج17 بابا عل22ً

رواد عمر سٌدي الٌمامة نهج16كٌدز أمٌمة23

النخٌالت المتوسط االبٌض البحر نهج12أمونة24

النخٌالت قعلول خلٌفة نهج4  الصغار البراعم25  

 النخٌالت رحاب إقامة الخلٌل26

النخٌالت اإلٌجً بحر نهج16  ولد بنت27

الغزالة حً تمام أبو نهج13  االمتٌاز28

الغزالة حً بلخوجة حسان نهج2 المعرفة29

الغزالة حً الكوفة نهج4 1 الٌاسمٌن أطفال30

الغزالة حً بورقٌبة الحبٌب ش6 2 الٌاسمٌن أطفال31

الغزالة حً الحصاد نهج مكرر19  السالم فراشات32

 الغزالة حً اللوٌز بئر الحمراء الدراجة33

الغزالة حً 105 عدد آدم حً بامب34ً

الغزالة حً عنترة نهج12 الساحرة األرض35

الغزالة حً المتوسط البحر نهج12  أمونة36  

الغزالة حً العمران إقامة السنبل نهج1الخلٌل37

النخٌالت زهٌر فتحً شارع مرٌم إقامة مرٌم38

النخٌالت عمان بحر نهج6  النخبة أطفال39  



النخٌالت العطر نهج1الدببة مملكة40

الغزالة حً مرٌم إقامة غاندي نهج بٌنوكٌو41

الغزالة حً الصفاء نهج الطفولة أحالم42

الغزالة حً األمن إقامةوجٌري توم43

الغزالة حً حٌان ابن نهج12 نور44

الغزالة حً 43عدد آدم إقامة صغار أحلى45

الغزالة حً بورقٌبة الحبٌب ش65  األمراء46

الغزالة حً الدخالوي عمار نهج21 توٌت47ً

الغزالة حً هللا جاب بن علً ش14 تون سباٌس48

الغزالة حً ٌحً بن تقسٌم المسك نهج6  النجمة49

الغزالة حً العقاد محمود عباس نهج4 قاردن سنجوب50

الغزالة حً الشابً القاسم أبو نهج األطفال جزٌرة51

الغزالة حً الجرٌد شط نهج9 الرحمان براعم52

رواد 1جعفر البشٌر سٌدي نهج13 كٌدز سمارت53

2 شطرانة الصناعٌة المنطقة التكنولوجً القطب الفكر54

الصغرى أرٌانة ثامر الحبٌب نهج33  األطفال مملكة55  

الصغرى أرٌانة الشافعً اإلمام نهج17 الفرح56

الصغرى أرٌانة 80 عدد 189 مقسم الدٌن صالح57

الصغرى أرٌانة 81 مقسم الٌنبوع58

السعادة حً الحصاد نهج43  العبقري الطفل59  

رواد صالح سٌدي طرٌق جعفر الفاراب60ً

رواد عمر سٌدي الهالل نهج17  كٌدز ستار61  

رواد اإلخاء نهجكنوز62

الطوٌل برج شاكر حً زٌاد بن طارق نهجالموهوب الطفل63

االندلس قلعة المهٌري الطٌب حًالمجد1األندلس قلعة معتمدٌة

االندلس قلعة  الشاطئ طرٌقالنجوم2

االندلس قلعة  زٌاد بن طارق حًالبراعم3

االندلس قلعة عاشور بن الفاضل شارعالصغار احالم4

االندلس قلعة  علً محمد نهج2 الصغار جنة5

االندلس قلعة  المروج حًشهد6

االندلس قلعة  العراٌس التموربئر زنقة3المالئكة قصر7

االندلس قلعة  بنزرت. ق الرٌاض حًعصافٌرالسالم8

االندلس قلعة  بنزرت. ق الرٌاض حًاالسالم نور9



االندلس قلعة  بوقطفة الحبٌب نهج29 الوفاء10

االندلس قلعة  اوتٌك نهج13الفردوس11

األندلس قلعة البلهوان علً شارعالسالم طٌور12

التضامن جرٌر نهج12  المالك1التضامن معتمدٌة

التضامن الجمهورٌة حً 102 نهج1 األمل2

التضامن قفصة نهج2 األمل3

التضامن خلدون ابن ش431 فلة4

التضامن خلدون ابن شارعالجنة عصافٌر5

التضامن المرناقٌة نهج10 السندباد6

التضامن مجردة أرض163 الٌاسمٌن زهرة7

التضامن جانف18ً حً الجعاٌبً محمد نهج28  المالئكة8

التضامن ح1824ً نهج4 الصغٌر األمٌر9

التضامن جانفً 18 ح1530ً نهج3 المستقبل10

التضامن حً 158عدد 106 نهجالمستقبل جٌل11

التضامن غانا نهج12 الصغٌر الربٌع12

التضامن لٌبٌا نهجالٌاقوت13

التضامن المغرب نهجالكنوز14

التضامن حً التحابب نهجالصغٌرة األكادمٌة15

التضامن سفٌان أبً ابن معاوٌة نهج الفرسان16

التضامن تطاوٌن نهج األنس17

التضامن الزٌات احمد نهجماما حباٌب18

التضامن البشطاوي نهج11 رشد إبن19

التضامن حً المغرب نهج14  كرامٌش20

2 المنزه حدائق النسرٌن تقسٌم النعمان شقائق1المنٌهلة معتمدٌة

13e 2 المنزه حدائق النسرٌن تقسٌم  المارال2

2المنزه حدائق المسٌسٌبً نهج7 مامٌنو3

المنزه حدائق الرٌان إقامة15 بوتشو4  

2المنزه حدائق A فٌالَ إلٌاس مركبكٌدز شٌكو5

المنٌهلة المنٌهلة الجمهورٌة حً حشاد فرحات شارعالنخبة6

المنٌهلة الموصلً ابراهٌم نهج الفردوس7

المنٌهلة النصر حً اإلتحاد نهج5  الجنة طٌور8

المنٌهلة الرفاهة سجنانحً نهج2 المالئكة9

المنٌهلة  صنهاجً بنزرت ط 8 كلمالمالك10



المنٌهلة مسلم اإلمام نهج 5النجاح11  

المنٌهلة األردن نهج1 الصغٌر األمٌر12

المنٌهلة 1 النصر باشا حمودة نهج27 الحدائق13

المنٌهلة الجمهورٌة حً الشافعً االمام نهج38 المالئكة14

المنٌهلة النصر التواضع نهجالبراعم15

المنٌهلة الجمهورٌة حً كثٌر ابن نهجبابــــا عل16ً

المنٌهلة الرفاهة حً قرنبالٌة نهجالمستقبل زهور17

 المنٌهلة صندٌد علً نهج سلمى18

المنٌهلة الجمهورٌة حً إسحاق االمام نهج    االمتٌاز19

المنٌهلة البساتٌن حً بوحجلة نهج االمتٌاز20

المنٌهلة النصر حً عباس بن هللا عبد نهج24 الهدى مصابٌح21

المنٌهلة النصر حً المدائن زهرة22

المنٌهلة البساتٌن حً السعفً أرضالهناء23

المنٌهلة النصر حً الغفاري ذر أبو نهج األٌهم24

المنٌهلة الجمهورٌة حً األغلب ابن ابراهٌم نهج مٌار25

المنٌهلة البساتٌن ح105ً نهج النجاح فضاء26

المنٌهلة الفرابً نهج 7 كلمالثلج بٌضاء27

المنٌهلة/الباستٌن حً اإلجاص نهج8014 شرٌفة ماما28

الرفاهة حً الدماء غار نهح7 الذهبً الطفل29

المنٌهلة الرفاهة حً قرنبالٌة نهجالغد براعم30

المنٌهلة الجمهورٌة حً كثٌر بن نهجبابا عل31ً

المنٌهلة- 1النصر باشا حمودة نهج27 الحدائق32

ثابت سٌدي الملعب حًالعصافٌر جنة1ثابت سٌدي معتمدٌة

ثابت سٌدي سلٌم المنجً حً الفالحٌن حًالصغٌرة األكادمٌة2

ثابت سٌدي المباركة الفالحٌن حً(اإلجتماعً التضامن) األمل3

 ثابت سدي  المباركة لنخٌل ا  شارعالنخٌل4

 ثابت سٌدي 2 بجاوة اإلبتدائٌة المدرسة قبالة الرق5ً

ثابت سٌدي– الحدائق حً الزهور نهج1 الرٌان6

7.5كلم بنزرت طرٌق-الصنهاجًأحمد7

ثابت سٌدي الحدائق حً نور8

9ًّ 2 بجاوة اإلبتدائٌة المدرسة فربالرق

 أريانة بوالية للخواص التابعة األطفال لمحاضن اإلسمية القائمة (4



العنوانالمحضنة إسمالرتبي العددالمعتمديةالوالية

5 المنزه عاشور بن الطاهر نهجالمالئكة جزٌرة1أرٌانة معتمدٌةأرٌانة

5 المنزه البجاوي المالزم نهج10 األطفال جنة2

5المنزه الطلب عبد بن حمزة نهج2 رٌتورنال3

5 المنزه نصٌر بن موسى مكررنهج2 المالئكة خلٌج4

6المنزه الخضري سعٌد نهجالنق أنتر5

6 المنزه الورتتانً بنعمار محمد ش2 وٌـــً ـ وٌـ6ً

7 المنزه أتاتٌرك كمال نهج1 لون باٌب7ً

7 المنزه حنبل بن اإلمام هج8 كوكسٌنال8

8 المنزه القادسٌة نهج6 بٌكولٌن9ً

1النصر بالكحلة نهج15 باٌبً ماي10

2 النصر حً الكلٌة نهج4 نونو11

2 النصر التقدم نهج16كٌدز درٌم12

2النصر رٌاض الجدٌد العهد نهج97 وٌن13ً

2النصر المستوري العزٌز عبد نهج55 شٌكوالند14

أرٌانة النسٌم نهج05 دٌزنً وولت15  

 أرٌانة األندلس رٌاض خلدون ابن نهجقزح قوس16

النصر تاجكستان نهجI 05مام17ً  

النصر الموصل مدٌنة نهجII 26لوكاروسال18  

األندلس رٌاض الحٌاة جودة شارع 04كٌدز باست19  

1النصر 29عدد بخارى نهجقاردن تسنٌم20

2 النصر القمور جزر نهج19 هٌلوكٌدز21

1 النصر سراٌو زنقة30 بٌزونورس22

الغزالة حً بلخٌرٌة سالم نهج24 سنوب1ًرّواد معتمدٌة  

رّواد الغزالة حً الشارقة نهج25 قزح قوس2

 الغزالة حً  58عدد اللؤلؤ نهجإلٌوت3

النخٌالت قعلول خلٌفة نهج04 الصغار البراعم4  

الغزالة حً تمام أبو نهج07 موف باٌبً رٌان5  

 المنٌهلة 2 المنزه حدائق E3 مقسم النسرٌن تقسٌممارال ال1المنٌهلة معتمدٌة

المنٌهلة 2 المنزه حدائق  المٌسٌسبً نهج النسرٌن تقسٌم44 النعمان شقائق لٌكو كوك2

المنٌهلة 2المنزه حدائق السنٌت حً البنفسج إقامة02خطوة أول3

2المنزه حدائق الرٌان إقامة15 بوتشو4

الوزٌر برج  شامخ أوالد نهج12ماٌا جّنة1سكرة معتمدٌة



الوزٌر برج حفٌظ برج نهج4 سبأ مملكة2

سكرة الشباب  نهج مكرر8 مندرٌن3


