
العنوانالمؤسسةالبلديةر/ع

زنقة العزيز تاج أريانةالعزيز تاجاريانة الجديدة 1
ناريانة الجديدة 2 شارع االستقالل برج البكوش الياسمب 
ه 2نهج المعهد عدد دار األرسةاريانة الجديدة 3 ن 6 المنن
ي المسعودي عدد أمي الحبيبةاريانة الجديدة 4 هة8نهج الباج  ن  جي النن
 نهج ابراهيم الرياجي أريانة 08الوروداريانة الجديدة 5
ه20شارع أحمد التليلي عدد األمراءاريانة الجديدة 6 ن 5 المنن
IIالنرص 55نهج عبد العزيز المستوري عدد شيكوالنداريانة الجديدة 7
1 النرص47نهج جلولي فارس عددالجواهراريانة الجديدة 8
 أريانة العليا1ساحةالقدس عددالمرحاريانة الجديدة 9

ناريانة الجديدة 10 هة4شارع الرياض عدد نرمب  ن  جي النن
ن عدد فريموس اريانة الجديدة 11 ه 4نهج الزياتب  ن 5 المنن
II النرص 5نهج الدكتور سلّيم عمار عددعـالم األطفالاريانة الجديدة 12
 النرص26 نهج مدينة مستورة عددIIكيدز هاوساريانة الجديدة 13
ونورساريانة الجديدة 14 ن 1 النرص 30زنقة رسايفو عدد بن 
ناريانة الجديدة 15 ه 55شارع أبولبابة األنصاري عدد الياسمب  ن 6 المنن
ي لوناريانة الجديدة 16 ه 40شارع أبو لبابة األنصاري ع بايب  ن 6 المنن
هة19نهج مالي المنياراريانة الجديدة 17 ن  مكرر جي الن 
ياريانة الجديدة 18

 النرص 1نهج محمد عثمان عدد IIلي توبب 
ي وي وي اريانة الجديدة 19

ه 2شارع محمد بن عمار الورتتانن ن 6 المنن
IIنهج الكلية عدد     النرص نـو نـواريانة الجديدة 20
ي النداريانة الجديدة 21 يكي عددهان 

ه 2نهج العفبف الن  ن 8 المنن
 رياض االندلس5شارع جودة الحياة عددباست كيدساريانة الجديدة 22
5نهج النسيم عددوالت ديزناياريانة الجديدة 23
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ي عددهيلوكيدساريانة الجديدة 24  رياض االندلس13نهج التيجون 
 رياض االندلس116شارع ابن خلدون عددقوس قزحاريانة الجديدة 25
هة 4نهج ابن الرساج عددالريحاناريانة الجديدة 26 ن  جي النن
ه2نهج حمزة بن عبدالمطلب ريتورنالاريانة الجديدة 27 ن 5 المنن
ه 23نهج المهدية عدد  شمس123اريانة الجديدة 28 ن 5 المنن
 جي السعادة11نهج ابوعبيدالبكري عددجنة المالئكةاريانة الجديدة 29
 مكرر جي الياسمينة 11نهج الكروان هــالةاريانة الجديدة 30
اعماريانة الجديدة 31 هة 24الن  ن  نهج الفردوس جي النن
ي تشايلداريانة الجديدة 32   II النرص19نهج عز الدين الحامي عددهان 
IIنهج مدينة الرضوة النرص بيضاء الثلجاريانة الجديدة 33
ياريانة الجديدة 34 1 النرص 8نهج كازخستان عددبوم دان 
1 النرص 5نهج تاجكستان عددمامي اريانة الجديدة 35
الي دو دو اريانة الجديدة 36 ه c4إقامة كليوبن  ن 7 المنن
ه براعم الجنة اريانة الجديدة 37 ن 7نهج محمد الحليوب المنن
II  النرص 11نهج مدينة اليمامة عددجون بوسكواريانة الجديدة 38
هة28نهج أسد بن الفرات عدد إسالماريانة الجديدة 39 ن  جي النن
ه10نهج المالزم البجاوي عدد جنة األطفالاريانة الجديدة 40 ن 5 المنن
اءاريانة الجديدة 41 ل بورقيبة عددالن  ن  برج الكوش36شارع منن
ه 10نهج قرقنة عددسمايل كيدزاريانة الجديدة 42 ن 5 المنن
اعم اريانة الجديدة 43 II الن   جي النرص6نهج العلوم عدد 
ه 3نهج المأمون عدد جنة األطفالاريانة الجديدة 44 ن 7 المنن
هة5شارع االتحاد عددالمنن اريانة الجديدة 45 ن  جي النن
ه 20نهج الديموقراطية عددبودالراريانة الجديدة 46 ن 5 المنن
 تقسيم الورود42نهج الوظيف حجيج عددمسارالخطافاريانة الجديدة 47
نهج توفيق الحكيم أريانة كوكسينالاريانة الجديدة 48
 نهج الياس اريانة الجديدة03عصافن  حبيبةاريانة الجديدة 49
ن رياض األندلس2مريومة اريانة الجديدة 50 جب   نهج الن 
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 نهج موىس ابن نصن  اريانة2خليج المالئكةاريانة الجديدة 51
ه 5براعم الجنةاريانة الجديدة 52 ن 7 مكرر نهج محمد العليوي المنن
ه السادس53 ن هالطفل العزيزالمنن ن 6شارع عثمان ابن عفان المنن
2 نهج التقدم النرص 16دريم كيدز2النرص 54
ياريانة الجديدة 55

ه 6بيكوليبن ن 8 نهج القادسية المنن
نهج تازركةقرب مستشفن الماطريالكنوزاريانة الجديدة 56
 نهج الشيح 04أكادمي كيدزاريانة الجديدة 57
ناريانة الجديدة 58 زنقة الورد أريانة الجديدة فلورنتب 
 نهج أبو زيد الهاللي رياض األندلس056األزهار الذهبية اريانة المدينة 59
2 نهج مدينة الموصل النرص 26لو كاروسال 2النرص 60
ه شيكو كيدز اريانة الجديدة 61 ن A فيال 2حدائق المنن
نهج مانداس فرانس أريانة المدينةفن سعادة األطفالاريانة الجديدة 62
ي المسعودي أريانة المدينة8أمي الحبيبة اريانة الجديدة 63  نهج الباج 
 نهج رمادة Panda kids07اريانة المدينة 64
كي3القلم و الريشةاريانة المدينة 65

 تهج الهضاب برج الن 
2 شارع العهد الجديد رياض النرص 2winni97النرص 66
ه الخامس67 ن ه 10جنينة جينيور كيدزالمنن ن 5نهج قفصة المنن
ه الخامس68 ن ه 12غالياالمنن ن 5 نهج إبن زيدون المنن
هة4قوس قزحاريانة الجديدة 69 ن  نهج الطاهر بن عشور جي النن
ه les doudouاريانة الجديدة 70 ن ا المنن 7اقامة كليوبن 
ه الخامسpiwi14اريانة الجديدة 71 ن  نهج صفاقس المنن
ي كيدز جي التضامن72

 نهج عبد الملك بن مروان التضامن 09ميبن
 عبد الرحمان مامي10المالك الصغن اريانة المدينة 73

 نهج باستور أريانة طريق المستشفن
كة التونسية للبنكسكرة74  نهج النجف سيدي فرج  سكرة 12رسر
 نهج فرصوفيا  برج الوزير 15فارسسكرة75
 نهج يوسف الرويسي برج  الوزير12النجاحسكرة76
 مكرر نهج الحديبية البستان سكرة10الحنانسكرة77
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 نهج الشبيكة دار فضال سكرة04مامينوسكرة78
 جي الهادي نويرةH I 2-3 قنوشو سكرة79
 نهج سجنان برج الوزير11نيسان األملسكرة80
اميس األحالم سكرة81 ج جي الصحة برج الوزير6إقامة سمن 
ي سيدي صالح شطرانة 09فضاء العباقرةسكرة82

 سكرة1 نهج القزويبن
 برج الوزير10نهج عبد هللا إبن إبراهيم ع رحابسكرة83
 برج الوزير45طريق شطرانة جي الصحة عددالسوسن سكرة84
ي جي الباهي األدغم برج الوزيرنوركيدزسكرة85 نهج محمد علي العنان 
ى عدداألزهارسكرة86  برج الوزير34نهج القلعة الكن 
نسكرة87 ي طالب عدد الياسمب   برج الوزير 39 نهج علي إبن ان 
 الزوايدية سكرة17نهج محمد النيفر أزهار الجنةسكرة88
 سكرة14نهج األثن  عدد الكوكسينالسكرة89
ي عدد2الزهرسكرة90

 برج الوزير4نهج قصيبة المديونن
ي كومسكرة91

 دار فضال سكرة05 عدد 7264نهج توبب 
 إقامة  دار فضال 09نهج مدينة اإلسكندرية األمانةسكرة92
7نهج اسيوط برج الوزير المنصورة عددأمي زهرةسكرة93
 نهج البنيان جي الصحة  5قلوب المالئكة سكرة94
ل كامل عددمملكة سبأ سكرة95 ن  برج الوزير5نهج منن
 جي الصحة برج الوزير55نهج شطرانة ع آفاق سكرة96
 مكرر نهج الشباب برج الوزير08مندرينسكرة97
 دار فضال سكرة08نهج الصمعة عدد طيور الجنةسكرة98
 دار فضال سكرة05نهج تالبت بيكاتشوسكرة99

ياعددسبايس كيدزسكرة100 ن 15 كلم 12نهج مالن 
  دار فضال سكرة39إقامة إلياس عددماي كيدزسكرة101
  نهج الخرج برج الوزير34كازادال بنبينوسكرة102
الروضة سكرة67نهج جامع سويت قاردن103
 دار فضال سكرة01نهج حلب مامي زينةسكرة104
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نهج ابن خلدون رياض اآلندلسقوس قزحسكرة105
 نهج بابل دار فضال سكرة14قراو سمارتسكرة106
ن 107 نهج السالم دار فضال سكرة أطفال الياسمب 
 نهج الرسس برج الوزيرfirst step22برج الوزير108
ان جي المنصورة 44المالكسكرة109 ان خليل جن   نهج جن 
عود المسكة نهج قربة برج الوزير أريانةجنة األطفالبرج الوزير110
نهج عبد الرزاق الجزايري اقامة امة برج الوزيرقرص المالئكةبرج الوزير111
 نهج عبد هللا بن عمر برج الوزير 12 البحار الصغن                      برج الوزير112
 مكرر نهج بغداد دار فضال سكرة03كازا بمبينوسكرة113
 نهح اإلكليل برج الوزير سكرة02األمن  الصغن سكرة114
 نهج الحسن أبوعلي سكرة06سويت أكادميسكرة115
 نهج مدينة بابل سكرة14قراوسمارتسكرة116
 شارع الحبيب بورقيبة سكرة09كلمالمواهبسكرة117
اءسكرة118 ة الخرصن

ّ
1نهج  عمرالشيخ سيدي صالح شطرانة24الجن

دام برج الوزير 29المالئكة برج الوزير119  نهج امسن 
نهج غمراسن نهج المطار دار فضال سكرة03المالئكةسكرة120
 سيدذس صالح1نهج الدباغ شطرانة 02فضاء الطفل الملكسكرة121
 شارع مصطفن محسنle petit jardin164برج الوزير122
 نهج روما برج الوزير la baleine03برج الوزير123
 نهج المطار دار فضال سكرة06بابا عزيزيسكرة124
 سكرة دار فضال51  شقة480إقامة إلياس  عددليمينيونسكرة125
تقال الكازار الصغاردار فضال126  راس جدير دار فضال سكرة4اقامة الن 
 نهج قربة برج الوزيرla découverte03برج الوزير127
 نهج الصفدي برج الوزير5األصدقاءسكرة128
 نهج أبوتمام جي الغزالة 13االمتياز جعفر129
جي اليمامة سيدي عمر رواداليمامة جعفر130
 نهج حسان بلخوجة جي الغزالة2المعرفةجعفر131
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 أريانة الصغرى81مقسم الينبوع جعفر132
إقامة مريم شارع فتحي زهن  النخيالتمريم 133
 ش علي بن جاب هللا جي الغزالة14سبايس تونجعفر134
نهج البحر االبيض المتوسط النخيالت12أمونة135
إقامة رحاب النخيالت جي الغزالةالخليل جعفر136
 أريانة الصغرى260 عدد5305نهج مملكة األطفال جعفر137
طريق بوحنش جي شاكرسسوجعفر138
 نهج الرسور سيدي عمر5طيور الجنةجعفر139
6 جعفر طريق رواد كلم طيور الجنةجعفر140
نهج الزمخ جي الورود53نادرةجعفر141
 أريانة الصغرى80 عدد 189مقسم صالح الدين جعفر142
 نهج شط الجريد جي الغزالة9براعم الرحمانجعفر143
 سيدي عمر رواد24نهج بنر مشارقة عدد الفتحجعفر144
يجعفر145 إقامة األمن جي الغزالةتوم وجن 
 نهج المسك تقسيم بن يحي جي الغزالة6النجمة جعفر146
نهج غاندي إقامة مريم جي الغزالةبينوكيو جعفر147
طريق قلعة االندلس جي شاكرالفردوسجعفر148
نهج جزر القمور النخيالت39االمانجعفر149
  شارع جعفرطريق رواد10نهج الرسام عددالطفل المبدعجعفر150
يجعفر151

 نهج عمار الدخالوي جي الغزالة21تويب 
نهج الصفاء جي الغزالةأحالم الطفولة جعفر152
 الغزالة16نهج الجزائر عددالتفوقجعفر153
 نهج عباس محمود العقاد جي الغزالة4سنجوب قاردنجعفر154
ي المنطقة الصناعية شطرانة الفكر جعفر155 2القطب التكنولوج 
 طريق رواد2جعفرالفراشاتجعفر156
 مكرر نهج الحصاد جي الغزالة19فراشات السالم جعفر157
اعم الصغار جعفر158  النخيالت4نهج خليفة قعلول عددالن 
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اقامة احالم نور جعفررانيـــاجعفر159
 جي النسيم أريانة11نهج الكاف عددبراعم الفردوس جعفر160
1 نهج سيدي البشن  جعفر13سمارت كيدزجعفر161
جي اليمامة سيدي عمر رواداليمامةالتضامنجعفر162
ا كيدزجعفر163 ي طريق الشاطركن 

نهج الهادي الجويبن
 طريق الشاطر  رواد22عزيزجعفر164
يد رواد14كيدزجعفر165 طريق الشاطر قبالة مركز الن 
طريق الشاطر قبالة المدرسة االبتدائية روادمرامجعفر166
نهج الهالل رواد17ستار كيدزجعفر167
يجعفر168 جعفرطريق سيدي صالحالفاران 
 2نهج النفط جعفربراعم األمل جعفر169
 نهج بحر عمان النخيالت 6 أطفال النخبة  Elite kidsجعفر170
ي عجزيرة األطفال جعفر171  جي الغزالة28نهج أبو القاسم الشان 
ةاريانة الجديدة 172 ي بن محمد برج الوزير 12النحلة الصغن 

 نهج العياىسر
نهج األمان جي الصحافة رواد األبطالاريانة الجديدة 173
بنر لويزطريق روادالدراجة الحمراءاريانة الجديدة 174
جزيرة الكنوزجزيرة الكنوز رّواد175
ي رّواد176 بامب 
نهج الجمهوريةجي شاكر روادالنوررّواد177
نهج الجمهوريةجي شاكر روادالنوررّواد178
نهج الجمهوريةجي شاكر روادالنوررّواد179
 اوت رواد 13نهج دريم الندرّواد180
 اوت رواد 13نهج دريم الندرّواد181
نهج باب سيدي عبد السالم رواد الشطأكاديمي كيدزرّواد182
 نهج الحصاد جي الغزالة43الطفل السعيدالغزالة 183
يالغزالة 184 ية جي الغزالة24سنون   نهج سالم بالخن 
ان الغزالة 08كيدز باور الغزالة 185 ان خليل جن   نهج جن 
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ة جي الغزالة 12االرض الساحرة الغزالة 186  نهج عنن 
 12إقامة ميمونة فيال عـدد األفقالنخيالت 187
يدkids 14رّواد188 رواد أمام الن 
ي النخيالت16بنت ولدالنخيالت 189  نهج االج 
 نهج البقالطة جعفر14أحالم الطفولة جعفر190
يجعفر191 ي بان   أقامة سارة نور جعفر رواد13هان 
2 طريق رواد جعفر 314إبن رشداريانة الجديدة 192
ن للطفولة النخيالت 193  نهج الجوهرة النخيالت54األمب 
اقامة الرحاب جي الغزالة 2الخليل الغزالة 194
يجعفر195  نهج المالوف 17 اقامة آدم 88الجرس الذهب 
 نهج االمام ابن حنبل أريانة الصغرى 223الفرحجعفر196
 نهج االمام الشافعي أريانة الصغرى17فرحجعفر197
ن الصغارالغزالة 198  شارع الحبيب بورقيبة جي الغزالة31الدالفب 
 نهج االلماس المتفرع عن شارع الدوحة جي الغزالة58أجيال المستقبلالغزالة 199
جي شاكر برج الطويل PARADISO DEI BIMBIبرج  الطويل200
 شارع الدوحة نهج اللؤلؤ جي الغزالة 58اليوتالغزالة 201
ي جي الغزالة 18براعم تتفتحالغزالة 202  نهج الزمخرسر
 شارع االصيل امام مبيت بابل جي الغزالة 01دورا الندالغزالة 203
وش جعفر رواد19كيدز براديزجعفر204  نهج برسر
 نهج أسد إبن الفرات جي الغزالة47جنة السنافرالغزالة 205
 إبن مسلم الوليد16جي الغزالة جزيرة الكنوزالغزالة 206
 نهج العطر النخيالت01مملكة الدببةالنخيالت 207
 شارع الحبيب بورقيبة الغزالة 65األمراءالغزالة 208
ن الغزالة 209  شارع الحبيب بورقيبة 6أطفال الياسمب 
 نهج جالل بن عبدهللا جي الغزالة14كندر أكاديميالغزالة 210
 نهج البهجة طريق رواد8الخطوة األولرّواد211
قية 212 ي قلعة االندلسالمجدقلعة االندلس الرسر جي الطيب المهن 
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 نهج محمد علي  قلعة االندلس2جنة الصغارقلعة االندلس  213
شارع الفاضل بن عاشور قلعة االندلساحالم الصغارقلعة االندلس 214
طريق الشاطر قلعة األندلسالنجومقلعة االندلس ا 215
رت216 ن رتنور اإلسالمقنطرة بنن ن جي الرياض قنطرة بنن
جي المروج  قلعة االندلسشهدقلعة االندلس  217
رت218 ن رتعصافن  السالمقنطرة بنن ن قنطرة بنن
رت219 ن رتعصافن  السالمقنطرة بنن ن قنطرة بنن
رت220 ن رتعصافن  السالمقنطرة بنن ن قنطرة بنن
شارع علي البلهوان قلعة االندلسطيور السالمقلعة االندلس 221
شارع علي البلهوان قلعة االندلسطيور السالمقلعة االندلس 222
 زنقة التمور بنر العرائس قلعة االندلس3قرص المالئكةقلعة االندلس 223
 زنقة التمور بنر العرائس قلعة االندلس3قرص المالئكةقلعة االندلس 224
نهج الحبيب بوقطفة قلعة االندلس29الوفاءقلعة االندلس 225
نهج الحبيب بوقطفة قلعة االندلس29الوفاءقلعة االندلس 226
شارع الحبيب برقيبة قلعة األندلسسمارت كيدزقلعة االندلس 227
 شارع الصادق رهيط قلعة األندلس40إرساء كيدزقلعة االندلس 228
اعم قلعة االندلس  229 2022جي طارق بن زياد الفدان قلعة األندلس الن 
ةسيدي ثابت230 ي سليم سيدي ثابتاألكادمية الصغن  ن جي المنح  جي الفالحب 
ي كيدسسيدي ثابت231 شارع الصفصاف المباركة سيدي ثابتهان 
جي الملعب سيدي ثابتاليرسسيدي ثابت232
ي بجاوة233

 
 قرب المدرسة اإلبتدائية2بجاوة الرق

رانيا كيدزاريانة الجديدة 234
نهج تطاوين التضامناألنس اريانة الجديدة 235
 التضامن431شارع ابن خلدون فلةجي التضامن236
شارع ابن خلدون التضامنعصافن  الجنةجي التضامن237
 جي الجمهورية التضامن102نهج 1األمل جي التضامن238
 نهج المرناقية التضامن10السندبادجي التضامن239
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ي جي المالئكة جي التضامن240 ي 18نهج محمد الجعايب 
جانفن

 جي التضامن158 عدد106نهج جيل المستقبلجي التضامن241
جي التضامن242

ن  التضامن168أرض مجردة زهرة الياسمب 
جي التضامن1824 نهج 4األمن  الصغن جي التضامن243
نهج احمد الزيات التضامنحبايب ماماجي التضامن244
نهج ليبيا التضامنالياقوتجي التضامن245
ةجي التضامن246 نهج التحابب جي التضامناألكادمية الصغن 
ي سفيان التضامنالفرسان جي التضامن247 نهج معاوية ابن أن 
 نهج جرير حسان ابن ثابت التضامن12 المالكجي التضامن248
 نهج البشطاوي التضامن11إبن رشدجي التضامن249
 مارس التضامن 2 جي 9 عدد 1815نهج أمي غاليةجي التضامن250
ن جي التضامن6عددالكنوزجي التضامن251  نهج مدنب 
ي التضامن18 نهج جي 221األمل جي التضامن252

 جانفن
 نهج األصمعي التضامن أريانة2آدمجي التضامن253
ي جي 96 رحاب الطفولة جي التضامن254  مارس التضامن02 شارع الطيب المهن 
ي25518

جي التضامن1537 نهج 09المواهب جانفن
 مكرر نهج عمر بن عبد العزيز جي التضامن 5جيل المستقبل جي التضامن256
 التضامن106 نهج 100ابن رشدجي التضامن257
 التضامن 11نهج البشطاوي عدد آمال المستقبلجي التضامن258
ي المنيهلة7كلم بيضاء الثلجالمنيهلة 259  نهج الفران 
نهج االمام إسحاق جي الجمهورية المنيهلةاالمتياز المنيهلة 260
ي  المنيهلة8كلم المالكالمنيهلة 261 رت صنهاج  ن  ط بنن
 نهج سجنان جي الرفاهة المنيهلة2المالئكةالمنيهلة 262
نهج علي صنديد المنيهلة سلم المنيهلة 263
اعمالمنيهلة 264  المنيهلة2نهج التواضع النرصالن 
ه 52الرجاءالمنيهلة 265 ن 2 تقسيم الفل حدائق المنن
كرش الغابة المنيهلةقرب إقامة سنيةشاتو بريونالمنيهلة 266
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ن المنيهلةالنجاحالمنيهلة 267 نهج محرز بن خلف جي البساتب 
نهج حسان ابن النعمان المنيهلةاأليهم المنيهلة 268
ن المنيهلةاالمتياز المنيهلة 269 نهج بوحجلة جي البساتب 
ه7مامينوالمنيهلة 270 ن ي حدائق المنن 2 نهج المسيسيب 
 جي الرفاهة1 عدد 20044نهج رّوانالمنيهلة 271
ن المنيهلةالهناءالمنيهلة 272 ي جي البساتب 

أرض السعفن
ه  e 13المارالالمنيهلة 273 ن 2تقسيم النرسين حدائق المنن
ن المنيهلةسنابل المحبة المنيهلة 274 إقامة نادر جي البساتب 
نهج الغزالي جي الجمهورية المنيهلةعلي بابــــاالمنيهلة 275
نهج األردن المنيهلة1األمن  الصغن  المنيهلة 276
 نهج االمام الشافعي جي الجمهورية المنيهلة38المالئكةالمنيهلة 277
ه شقائق النعمانالمنيهلة 278 ن ي حدائق المنن 2تهج المسيسيب 
نهج أبو حسان النوري المنيهلةالنخبةالمنيهلة 279
 نهج عبد هللا بن عباس جي النرص المنيهلة24مصابيح الهدىالمنيهلة 280
رت المنيهلةزينب المنيهلة 281 ن نهج  طريق بنن
ي المنيهلة عصافن  الجنة المنيهلة 282

أرض السغفن
ن المنيهلة105نهج فضاء النجاح المنيهلة 283  جي البساتب 
يالمنيهلة 284  نهج المرناقية جي الرفاهة7الطفل الذهب 
نهج ابراهيم ابن األغلب جي الجمهورية المنيهلةميار المنيهلة 285
ه 15بوتشوالمنيهلة 286 ن  إقامة الريان حدائق المنن
ه   E3العباقرة الصغارالمنيهلة 287 ن 2تقسيم النرسين حدائق المنن  
المنيهلة العليا أريانةزهرةالمنيهلة 288
نهج قرمبالية جي الرفاهةزهور المستقبلالرفاهة289
ه smart house academyالمنيهلة 290 ن 2نهج المحيط حدائق المنن
ي كيدزالمنيهلة 291 ه7بسملة هان  ن ي حدائق المنن 2 نهج المسيسيب 
ه E3العباقرة الصغارالمنيهلة 292 ن تقسيم النرسين حدائق المنن
هE13تقسيم النرسين la marelleالمنيهلة 293 ن 2 حدائق المنن
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يفة المنيهلة 294 ن المنيهلة أريانة8014ماما رسر  نهج اإلجاص جي البساتب 
 نهج حمودة باشا النرص المنيهلة27الحدائقالمنيهلة 295
 نهج المرناقية جي الرفاهة المنيهلة07براعم الغدالمنيهلة 296
رت كلمالفردوسالمنيهلة 297 ن  المنيهلة أريانة6طري بنن
المنيهلةاإلمتيازالمنيهلة 298
ه 04بالوز هاوسالرفاهة299 ن 2 نهج محمد علي درغوث اقامة شم النسيم حدائق المنن
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العنوانالمؤسسةالبلديةالمعتمديةر/ع

ي اريانة الجديدة أريانة المدينة1
II رياض النرص97شارع العهد الجديد عدد وين 

ه8انتارالنغاريانة الجديدة أريانة المدينة2  اريانة6 نهج سعيد الخظري المن  

 نهج تاجاكستان النرص مامي1النرص أريانة المدينة3

 شارع ابن خلدون رياض االندلس 116قوس قزحاريانة المدينة أريانة المدينة4

2نهج عبد العزيز المستوري نرصشيكوالنداريانة الجديدة أريانة المدينة5

جزيرة المالئكةاريانة الجديدة أريانة المدينة6

ي اريانة الجديدة أريانة المدينة7
2080 نهج النسيم اريانة5والت ديزن 

ي رياض األندلس أريانة2الكوكسينال اريانة الجديدة أريانة المدينة8
 نهج كمال الكيالن 

2 نهج عز الدين الحامي النرص 2happy child19النرص أريانة المدينة9

ه الخامسأريانة المدينة10 ه الخامسpiwi14المن    نهج صفاقس المن  

نهج روما برج الوزير أريانةla baleineسكرةسكرة11

 نهج اوالد شامخ برج الوزير12جنة مايا برج الوزيرسكرة12

 نهج محمد صالح الدريدي برج الوزيرle petit calins12برج الوزيرسكرة13

ي حي النسيم حي الهادي نويرة أريانة20أمانبرج الوزيرسكرة14 ون   نهج ننر

 نهج برج حفيظ04مملكة سبأبرج الوزيرسكرة15

 مكرر نهج الشباب برج الوزير سكرة أريانة08مندرينبرج الوزيرسكرة16

 ش الحبيب بورقيبة حي الغزالة65األمراء جعفررواد17

شارع الدوحة نهج اللؤلؤ حي الغزالة58اليوت رّوادرواد18

 شارع الحبيب بورقيبة حي الغزالة31الدالفير  الصغارالغزالة رواد19

بنر الوزير حي الغزالة طريق روادالدراجة الحمراءرّوادرواد20

ان الغزالة kids power8الغزالة رواد21 ان خليل جن   نهج جن 

اعم الصغارالنخيالت رواد22  نهج خليفة قعلول النخيالت 04الن 

حي شاكر برج الطويل PARADISO DEI BIMBIبرج  الطويلرواد23

2019قائمة محاضن األطفال القانونية بوالية أريانة 
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 نهج أسد إبن الفرات حي الغزالة47جنة السنافرالغزالة رواد24

 نهج خنر الدين باشا أريانة 2الينبوعجعفررواد25

هبوتشوالمنيهلة المنيهلة26 اقامة الياس حدائق المن  

ه  I 44شقائق النعمانالمنيهلة المنيهلة27 2تقسيم النرسين حدائق المن  

ه 94تقسيم الفل عددPOUPINالمنيهلة المنيهلة28 2 شارع الورد حدائق المن  

هE13تقسيم النرسين la marelleالمنيهلة المنيهلة29 2 حدائق المن  
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