
العنوانإسم الروضةالعدد الرثبياملعتمديةالوالية

الكاف

الكاف

العنوانإسم الروضةالعدد الرثبياملعتمديةالوالية

7100 برنوصة البساتين حيالبساتٌن1الكافالغربيتالكاف

7170 الدهماني خلدون ابن حياألمل2الدهمانيالكاف

7180 السرس الرياض حيالتضامن االجتماع3ًالسرسالكاف

7160 القصور البيئة شارعالتضامن اإلجتماع4ًالقصورالكاف

7114 الجريصة حشاد حيالتضامن اإلجتماع5ًالجريصتالكاف

7130 سنان قلعة الحرية شارعالتضامن االجتماع6ًقلعت سنانالكاف

7150 تاجروين المهيري الطيب حيالتضامن االجتماع7ًتاجروينالكاف

7113 الخصباء القلعة      العصري الحيالتضامن االجتماع8ًالقلعت الخصباءالكاف

      التضامن     9الساقيتالكاف

 يوسف سيدي ساقية بورقيبة الحبيب شارعاإلجتماعً

7116 نبر-  بهرةاالمتٌاز10نبرالكاف

العنوانإسم الروضةالعدد الرثبياملعتمديةالوالية

7100حاألوائل1الكاف
7100  الشرقية الكاف   البلدية روضة  حشاد حيالعلم منارة2الكاف

7100الشرقية الكاف الزيتونة حي ، مالق وادي سد نهج 02      الصغير سينا ابن3الكاف

7100  الشرقية الكاف الشغل اتحاد قرب   الكاف عمارة أحمد نهجالياسمين4الكاف

     ،7100 الشرقية الكاف الرياض ،حي    حفوز نهج06الطفل جنة5الكاف

القائمة إلاسمية لرياض ألاطفال التابعة للخواص بوالية الكاف (3

 بوالية انكاف2018قائمة اسمية نرياض ومحاضن األطفال انمتحصهة عهى وصم إيداع نسنة 

القائمة إلاسمية لرياض ألاطفال التابعة  للبلديات بوالية الكاف (1

7القائمة إلاسمية لرياض ألاطفال التابعة للجمعيات واملنظمات بوالية الكاف (2

الكاف الشرقيت

ال ثتوفر رياض أطفال بلدية بوالية الكاف



7100  الشرقية الكاف الصخرة حيبابا ٌوسف6الكاف

7100الشرقية الكاف الرياض حيالنخبة7الكاف

7100  الشرقية الكاف حشاد حي سالمة ابن عمار نهج 21عالم األطفال8الكاف

7100  الشرقية الكاف سبيون نهج 23أحلى صغار9الكاف

10الكاف
الكاف 7100 حشاد حي الثاني النهوض حيفضاء اإلمتٌاز للطفل

7100  والطفولة للشباب المندمج المركز قرب الزيتونة حيروضة الفردوس11الكاف

12الكاف
7100  الشرقية الكاف  الشغل تفقدية طريق السعادة نهجروضة سفراء المحبة

 7100  الدير حي التونسي بيرم نهج   4النور13الكاف

 الشرقية الكاف 7100 عدد مناخ عين حيالفرح14الكاف

7100 الشرقية الكاف جانفي 18 نهج الحرية حيادرٌس15الكاف

7100 الشرقية الكاف الشريشي أحمد حياإلمتٌاز16الكاف

7100 الشرقية الكاف الشريشي أحمد حيالنور17الكاف

7100 الغربية الكاف  األنس حيمملكة الطفل18الكاف

7100 الغربية الكاف برنوصة  المهيري الطيب حيراحة ماما19الكاف

7100  الغربية الكاف  حسين طه نهج  الفرح حيالعصافٌر20الكاف

7100 الغربية  الكاف الهيري الطيب حياألمان21ًالكاف

 الغربية الكاف الصغير  عبدهللا سيديرواد الغد22الكاف

7100 الغربية الكاف 2 العنب سوانيطٌور الجنة23الكاف

7100 الغربية الكاف الريحان نهج  13عدد البساتين حيقنوشو24الكاف

7100برنوصة الكاف الغربٌة  أفريل 9 حيعطر الجنة25الكاف

7100 الغربية الكاف البساتين حي 9النور26الكاف

7100 الغربية الكاف 106 عدد األنس حيالنجوم صغار27الكاف

7100 الغربية الكاف برنوصة  المهيري الطيب حيالبركة28الكاف

7100 البساتين حي  المدرسة قرب البساتين حي 255السنافر29الكاف

الكاف الشرقيت

الكاف الغربيت



7100 الغربية الكاف الدهماني طريقالطفل المبدع30الكاف

  الغربية الكاف 19 عدد األنس حيهابً كٌدز31الكاف

32الكاف
7100حً الطٌب المهٌري  الكاف الغربٌة   1026 نهججنة الطفل

 7100 الغربية الكاف الخروبة فجاألحالم33الكاف

7100 الغربية الكاف  المهيري الطيب حيأطفال المستقبل34الكاف

7100 الغربية الكاف اإلكليل ام محطة حيهبة الرحمان35الكاف

7100 الغربية الكاف 156 عدد  اإلكليل ام محطة حيدودي لإلمتٌاز36الكاف

7100الغربية الكاف بوريو مارس 2 حيرنٌم37الكاف

7100 الغربية الكاف هللا عبد سيدي الحناشي حيالرٌم38الكاف

7100الغربية الكاف 2 العنب سوانيالفوز39الكاف

7170الدهماني جانفي 18 نهج حشاد فرحات شارعالرٌان40الكاف

7170 الدهماني المهني التكوين مركز قرب خلدون ابن حيالٌاسمٌن41الكاف

7170الدهماني  مشيع خلدون ابن حيمالئكة الرحمة42الكاف

7170 الدهماني مشيع  خلدون ابن حيالطفل السعٌد43الكاف

7170 الدهماني 12 عدد الصنوبر حيالكتاكٌت44الكاف

7170 الدهماني خلدون ابن حيالطفل األمٌر45الكاف

7170 الدهماني الصنوبر حياإلمتٌاز46الكاف

7180 السرس النور حي قباني نزار نهج 25روضة الشروق47الكاف

7180 السرس   2 النور حيروضة عزٌزة48الكاف

7180 السرس اسطنبول شارع 1 النور حيروضة مرٌم49الكاف

7180 السرس  البيئة شارع النسيم حيروضة الولٌد50الكاف

7180 السرس الصنوبر حيمالئكة النور51الكاف

7114 الجريصة  الشمالي حشاد حيطٌور الجنة52الكاف

7114 الجريصة    29 عدد  الشمالي حشاد شارعالخطوة األولى53الكاف

7160 القصور السعادة حيالبالبل54الكاف

الدهماني

القصور

السرس

الجريصت

الكاف الغربيت



7160 القصور  الجمهورية نهجالنجاح55الكاف

7160 القصور الحمداني فراس أبو نهج 2 الصافية حيالمالئكة56الكاف

7160 القصور الخطاب ابن عمر شارعالطٌار الصغٌر57الكاف

7160 القصور العوني الشهيد نهجماشا58الكاف

7130 سنان قلعة يوغرطة شارع 8براعم59الكاف

7130 سنان قلعة سليم المنجي حيبراعم سنان60الكاف

7130 سنان قلعة البساتين نهج 23كرامٌش61الكاف

7150 تاجروين اليعقوبي ناصر نهجالنجوم62الكاف

7150 تاجروين حشاد فرحات حيالمودة63الكاف

7150 تاجروين حشاد فرحات حيالسندباد64الكاف

7150 تاجروين 224 عدد الملعب حياألمان65الكاف

7150 تاجروين الزيتونة حي اآلبار عينروضة دٌزناي66الكاف

7150 تاجروين الزيتونة حيروضة البراءة67الكاف

7150 تاجروين الزيتونة حيروضة المالئكة68الكاف

 7150 تاجروين الجبل نهجروضة جنة الطفل69الكاف

7150 تاجروين الملعب حيروضة اإلمتٌاز70الكاف

 تاجروين 7150 العين نهج 299طٌور بٌب71ًالكاف

7113الخصباء القلعة حشاد فرحات شارعمركب الطفولة*72القلعت الخصباءالكاف

7120 ساقية 15 عدد عاشور بن الفاضل نهجاألمل73الكاف

7120يوسف سيدي ساقية النور حيالكتاكٌت74الكاف

7112 الطويرف  الياسمين شارعالطفل األمٌر75الطويرفالكاف

7110 المركزية نبر عياشي الشيخ نهجسندرٌال76الكاف

7110 نبر 168 عدد  النصر حيطٌور الجنة77الكاف

7110 نبر النصر حي بورقيبة الحبيب شارعالبراعم78الكاف

ساقيت سيدي يوسف 

نبر

القائمة إلاسمية ملحاضن ألاطفال التابعة للخواص بوالية بالكاف (4

القصور

قلعت سنان

تاجروين



العنوانإسم املحضنةالعدد الرثبياملعتمديةالوالية

7100حً الرٌاض الكاف الشرقٌة النخبة1الكاف

7100 شارع الحبٌب بورقٌبة الكاف الشرقٌة 9مرٌم2الكاف

شارع المنجً سلٌم قرب اإلذاعةعلولو      3الكاف

 الكاف الشرقٌة2حً الجمٌل سفراء المحبة4الكاف

7100 الكاف الغربٌة 2سوانً العنب لونا لإلمتٌاز5الكاف

حً الطٌب المهٌري برنوصة الكاف الغربٌةسمارت كٌدز6الكاف

: مالحظة
*مركب الطفولت بالقلعت الخصباء مؤسست راجعت بالنظر للمندوبيت الجهويت للمراة وألاسرة بالكاف وتحت تصرف جمعياتي  جمعياتي تسيير وتحت بالكاف واألسرة المرأة لشؤون 

الكاف الشرقيت

الكاف الغربيت


