
عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
الترقيم 

البريدي

7100 الكاف الغربية106حي االنس عددشخص طبيعيروضة اطفالالنجوم صغاروادي الرمل الشماليةالكاف الغربية1

7100 الكاف5128: ص ب2نهج سواني العنب شخص طبيعيروضة اطفالالفوزوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية2

7100 الكاف الغربية2سواني العنب شخص طبيعيروضة اطفالطيور الجنةوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية3

7100حي الطيب المهيري برنوصة الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالراحة ماماوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية4

7100حي الفرح نهج طه حسين الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالالعصافيروادي الرمل الشماليةالكاف الغربية5

7100 نهج الريحان الكاف الغربية13حي البساتين عددشخص طبيعيروضة اطفالقنوشووادي الرمل الشماليةالكاف الغربية6

7100حي البساتين الكاف الغربية 09شخص طبيعيروضة اطفالالنوروادي الرمل الشماليةالكاف الغربية7

7100 افريل برنوصة الكاف الغربية09حي شخص طبيعيروضة اطفالعطر الجنةوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية8

7100حي االنس الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالمملكة الطفلوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية9

7100حي البساتين برنوصةجمعيات و منظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية10

7100قرب المدرسة حي البساتين 255شخص طبيعيروضة اطفالالسنافروادي الرمل الشماليةالكاف الغربية11

7100سيدي عبدهللا الصغير الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالرواد الغدوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية12

7100 الكاف الغربية05حي محطة ام االكليل عددشخص طبيعيروضة اطفالهبة الرحمانوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية13

7100 حي الطيب المهيري الكاف الغربية1026نهج شخص طبيعيروضة اطفالجنة الطفلوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية14

7100فج الخروبة الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالاالحالموادي الرمل الشماليةالكاف الغربية15

7100حي الطيب المهيري الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالاالمانيوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية16

7100حي الطيب المهيري برنوصة الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالالبركةوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية17

7160حي حروش تقسيم منذر الشريشيشخص طبيعيروضة اطفالميسونوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية18

7160 االكليل16حي المحطة عددشخص طبيعيروضة اطفالدودي لالمتيازالشرفيينالكاف الغربية19

7100 مارس بوريو02حي شخص طبيعيروضة اطفالرنيموادي الرمل الشماليةالكاف الغربية20

7100حي علي بوزيدشخص طبيعيروضة اطفالالمستقبلوادي الرمل الجنوبيةالكاف الغربية21

7100حي حناشي سيدي عبدهللاشخص طبيعيروضة اطفالالريموادي الرمل الشماليةالكاف الغربية22

7100حي االنسشخص طبيعيروضة اطفالميكي ماوسوادي الرمل الشماليةالكاف الغربية23

7100طريق الدهماني الكاف الغربيةشخص طبيعيروضة اطفالالطفل المبدعالكاف الغربيةالكاف الغربية24

7100الحي العسكري الشهيد لمجد العرفاويوزارة الدفاعروضة اطفالروضة الجيشالكاف الغربيةالكاف الغربية25

7100نهج سبيون الكاف الشرقية 23شخص طبيعيروضة اطفالاحلى صغارالشرفيينالكاف الشرقية26
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7100حي النهوض الثاني حي حشاد الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالفضاء االمتياز للطفلالشرفيينالكاف الشرقية27

7100حي عين مناخ الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالاالوائلالشرفيينالكاف الشرقية28

7100حي حشاد الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالمنارة العلمالشرفيينالكاف الشرقية29

7100نهج عمارابن سالمة حي حشاد الكاف الشرقية 21شخص طبيعيروضة اطفالعالم االطفالالشرفيينالكاف الشرقية31

7100حي الرياض الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالالنخبةالشرفيينالكاف الشرقية32

7100سد مالق حي الزيتونة الكاف الشرقية 02شخص طبيعيروضة اطفالابن سينا الصغيرالشرفيينالكاف الشرقية33

7100حي الزيتونة قرب المركز المندمج للشباب و الطفولةشخص طبيعيروضة اطفالالفردوسالشرفيينالكاف الشرقية34

7100 مارس بوريو2حي شخص طبيعيروضة اطفالاالمتيازالشرفيينالكاف الشرقية35

7100نهج السعادة طريق تفقدية الشغل الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالسفراء المحبةالشرفيينالكاف الشرقية36

7100نهج بيرم التونسي حي الدير الكاف الشرقية 04شخص طبيعيروضة اطفالالنورالشرفيينالكاف الشرقية37

7100 الكاف الشرقية710حي عين مناخ عددشخص طبيعيروضة اطفالالفرحالشرفيينالكاف الشرقية38

7100نهج حفوز حي الرياض الكاف الشرقية 06شخص طبيعيروضة اطفالجنة الطفلالشرفيينالكاف الشرقية39

7100نهج احمد عمارةشخص طبيعيروضة اطفالالياسمينالشرفيينالكاف الشرقية40

7100حي الصخرة الكاف الشرقيةشخص طبيعيروضة اطفالبابا يوسفالشرفيينالكاف الشرقية41

7100حي حروششخص طبيعيروضة اطفالأكاديمية كوكسينالالحوارث الشماليةالكاف الشرقية42

7100 جانفي حي الحرية الكاف18حي شخص طبيعيروضة اطفالادريسالشرفيينالكاف الشرقية43

7100حي احمد الشريشيشخص طبيعيروضة اطفالالنورالشرفيينالكاف الشرقية44

7100حي البياضشخص طبيعيروضة اطفالاالنفالالشرفيينالكاف الشرقية45

7101حي الحريةشخص طبيعيروضة اطفالمريمالشرفيينالكاف الشرقية46

7116بهرة نبرجمعيات و منظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعينبرنبر47

7112شارع الياسمين الطويرفشخص طبيعيروضة اطفالالطفل االميرنبرنبر48

7110 نبر168حي النصر عدد شخص طبيعيروضة اطفالطيور الجنةنبرنبر49

7110شارع الحبيب بورقيبة حي النصر نبرشخص طبيعيروضة اطفالالبراعمنبرنبر50

7110نهج عبد السالم شعباني المركزية نبرشخص طبيعيروضة اطفالسندرالنبرنبر51

52
ساقية سيدي 

يوسف
7120شارع الحبيب بورقيبة ساقية سيدي يوسفجمعيات و منظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيساقية سيدي يوسف

53
ساقية سيدي 

يوسف
7120حي النور الساقيةشخص طبيعيروضة اطفالالكتاكيتساقية سيدي يوسف

54
ساقية سيدي 

يوسف
7120 الساقية31نهج بالل عددشخص طبيعيروضة اطفالالنورساقية سيدي يوسف

55
ساقية سيدي 

يوسف
7120 ساقية سيدي يوسف15نهج الفاضل بن عاشور عددشخص طبيعيروضة اطفالاالملساقية سيدي يوسف

56
ساقية سيدي 

يوسف
7120شارع فرحات حشاد حي النورشخص طبيعيروضة اطفالهابي كيدزساقية سيدي يوسف

27150حي الطيب المهيري تاجروين جمعيات و منظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيتاجروين الشماليةتاجروين57
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7150 تاجروين224حي الملعب عددشخص طبيعيروضة اطفالالنجومتاجروين الشماليةتاجروين58

7150حي بورقيبة تاجروينشخص طبيعيروضة اطفالاالمانتاجروين الشماليةتاجروين59

7150حي البسمة تاجروينشخص طبيعيروضة اطفالالمودةتاجروين الشماليةتاجروين60

7150حي فرحات حشاد تاجروينشخص طبيعيروضة اطفالالسندبادتاجروين الشماليةتاجروين61

7150حي االبارشخص طبيعيروضة اطفالديزنايتاجروين الشماليةتاجروين62

7150حي الزيتونة تاجروينشخص طبيعيروضة اطفالالبراءةتاجروين الشماليةتاجروين63

7150حي الزيتونة تاجروينشخص طبيعيروضة اطفالالمالئكةتاجروين الشماليةتاجروين64

2997150نهج العين شخص طبيعيروضة اطفالجنة الطفلتاجروين الشماليةتاجروين65

2997150نهج العين شخص طبيعيروضة اطفالطيور بيبيتاجروين الشماليةتاجروين66

7150حي الملعبشخص طبيعيروضة اطفالأكاديمية قوس قزحتاجروين الشماليةتاجروين67

7150شارع الحرية قلعة سنانجمعيات ومنظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيقلعة سنانقلعة سنان68

7130شارع يوغرطة قلعة سنان 8شخص طبيعيروضة اطفالبراعمقلعة سنانقلعة سنان69

7130حي المنجي سليم قلعة سنانشخص طبيعيروضة اطفالبراعم سنانقلعة سنانقلعة سنان70

57130حي بورقيبة قلعة سنان شخص طبيعيروضة اطفالكراميشقلعة سنانقلعة سنان71

7130حي النور قلعة سنانبلدياتروضة اطفالاجيالقلعة سنانقلعة سنان72

7113شارع فرحات حشاد القلعة الخصباءالوزارة المكلفة بالطفولةروضة اطفالمركب الطفولةقلعة الخصباءالقلعة الخصباء73

7113الحي العصري القلعة الخصباءجمعيات ومنظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيقلعة الخصباءالقلعة الخصباء74

7113حي فرحات حشادشخص طبيعيروضة اطفالرتاج كيدزلقلعة الخصباءالقلعة الخصباء75

7114حي حشاد الشمالي الجريصةشخص طبيعيروضة اطفالطيور الجنةالجريصة المركزيةالجريصة76

7114حي حشاد الجريصةجمعيات ومنظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيالجريصةالجريصة77

7160شارع البيئة القصورجمعيات ومنظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيالقصورالقصور78

7160نهج الجمهورية القصورشخص طبيعيروضة اطفالالنجاحالقصورالقصور79

7160 نهج ابو فراس الحمداني القصور2حي الصافية شخص طبيعيروضة اطفالالمالئكةالقصورالقصور80

7160نهج الشهيد العونيشخص طبيعيروضة اطفالماشاالقصورالقصور81

7160نهج عمر ابن الخطابشخص طبيعيروضة اطفالالطيار الصغيرالقصورالقصور82

7170 الدهماني12حي الصنوبر عددشخص طبيعيروضة اطفالالكتاكيتالدهمانيالدهماني83

7170حي ابن خلدون مشيع الدهمانيشخص طبيعيروضة اطفالمالئكة الرحمةالدهمانيالدهماني84

7170 جانفي الدهماني18شارع فرحات حشاد حي شخص طبيعيروضة اطفالالريانالدهمانيالدهماني85

7170حي الصنوبر الدهمانيشخص طبيعيروضة اطفالاالمتيازالدهمانيالدهماني86

7170حي ابن خلدون مشيع الدهمانيشخص طبيعيروضة اطفالالطفل السعيدالدهمانيالدهماني87
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7170حي ابن خلدون قرب مركز التكوين المهني الدهمانيشخص طبيعيروضة اطفالالياسمينالدهمانيالدهماني88

7170حي ابن خلدون الدهمانيشخص طبيعيروضة اطفالالطفل االميرالدهمانيالدهماني89

7180حي الرياض السرسجمعيات ومنظماتروضة اطفالالتضامن االجتماعيالسرس الشماليةالسرس90

7180 شارع اسطنبول السرس1حي النور شخص طبيعيروضة اطفالمريمالسرس الشماليةالسرس91

257180نهج نزار قباني حي النور السرس شخص طبيعيروضة اطفالالشروقالسرس الشماليةالسرس92

7180حي النسيم شارع البيئة السرسشخص طبيعيروضة اطفالالوليدالسرس الشماليةالسرس93

7180 السرس2حي النور شخص طبيعيروضة اطفالعزيزةالسرس الشماليةالسرس94

057180نهج علي بلهواني شخص طبيعيروضة اطفالجنة الطفلالسرس الشماليةالسرس95

7180حي الزهورشخص طبيعيروضة اطفالالطيار الصغيرالسرس الشماليةالسرس96

7180حي الصنوبرشخص طبيعيروضة اطفالمالئكة النورالسرس الشماليةالسرس97
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عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةالبلديةالمعتمديةر/ع
الترقيم 

البريدي

7100نهج محمود بورقيبة حي الديرشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةاالميرةالشرقيةالكاف الشرقية1

7100نهج أبو فراس الحمدانيشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةالمتفوقالشرقيةالكاف الشرقية2

7100حي الرياضشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةالنخبةالشرقيةالكاف الشرقية3

7110حي النصرشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةالبراعمنبرنبر4

7195قرية المحاسنشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةطيور الجنةبهرةنبر5

7150حي الملعبشخصية طبيعيةمحضنة مدرسيةسامية سكولتاجروين الشماليةتاجروين6

2019القائمة االسمية للمحاضن المدرسية بوالية الكاف لسنة 
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عنوان المؤسسةالمعتمديةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةر/ع

حي الطيب المهيري برنوصة الكاف الغربيةالكاف الغربيةشخص طبيعيمحضنة اطفاللونا لالمتيازوادي الرمل الشمالية1

حي الطيب المهيري برنوصةالكاف الغربيةشخص طبيعيمحضنة اطفالسمارت كيدز لالذكياءوادي الرمل الشمالية2

حي الرياض الكاف الشرقيةالكاف الشرقيةشخص طبيعيمحضنة اطفالالنخبةالشرفيين3

حي الجميل الكاف الشرقية 2الكاف الشرقيةشخص طبيعيمحضنة اطفالسفراء المحبةالشرفيين4

شارع المنجي سليم الكاف الشرقيةالكاف الشرقيةشخص طبيعيمحضنة اطفالعلولوالشرفيين5

شارع الحبيب بورقيبة الكاف الشرقية 09الكاف الشرقيةشخص طبيعيمحضنة اطفالمريمالشرفيين6

2019القائمة االسمية لمحاضن االطفال بوالية الكاف لسنة 

2019محاضن االطفال بوالية الكاف لسنة 
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