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 قائمة رياض األطفال بوالية الكاف                                                   
 

 العنوان

 
 اسم الروضة

 

 ع/ر المعتمدية

7100حي عين مناخ الكاف   1 الكـاف الشرقيـة األوائل 

7100حي الزيتونة  الكاف الشرقية ، نهج سد وادي مالق 2  

 

 ابن سينا الصغير

 
 2 الكـاف الشرقيـة

7100قرب اتحاد الشغل الكاف الشرقية  نهج أحمد عمارة الكاف   3 الكـاف الشرقيـة الياسمين 

، نهج حفوز  6  

7100حي الرياض الكاف الشرقية     
 4 الكـاف الشرقيـة جنة الطفل

7100حي الصخرة الكاف الشرقية    5 الكـاف الشرقيـة بابا يوسف 

 النخبة حي الرياض الكاف الشرقية

 

 النخبة

 

 

 6 الكـاف الشرقيـة

نهج عمار ابن سالمة  21  

7100حي حشاد الكاف الشرقية    
 عالم األطفال

 الكـاف الشرقيـة
7 

نهج سبيون 23  

7100الكاف الشرقية    
 أحلى صغار

 الكـاف الشرقيـة
8 

7100نهج السعادة طريق تفقدية الشغل  الكاف الشرقية    9 الكـاف الشرقيـة سفراء المحبة 
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7100نهج بيرم التونسي حي الدير  4  النور 
 الكـاف الشرقيـة

10 

الكاف الشرقية  7100حي عين مناخ عدد   الفرح 
 الكـاف الشرقيـة

11 

   7100جانفي حي الحرية الكاف الشرقية  18نهج 
 ادريس

 

 الكـاف الشرقيـة
12 

7100حي أحمد الشريشي الكاف الشرقية   فضاء اإلمتياز 
 الكـاف الشرقيـة

13 

7100حي أحمد الشريشي الكاف الشرقية   النور  
 الكـاف الشرقيـة

14 

 حي البياض الكاف الشرقية

7100  
 األنفال 

 الكـاف الشرقيـة
15 

 حي حروش الكاف الشرقية

7100 
 أكادمية الكوكسينال 

 الكـاف الشرقيـة
16 

 االمتياز حي النهوض الثاني حي حشاد 
 الكـاف الشرقيـة

17 

الزيتونة قرب المركز المندمج لشباب  والطفولة بالكافحي   18 الكـاف الشرقيـة الفردوس  
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 مريم حي الحرية الكاف الشرقية 
 الكـاف الشرقيـة

19 

الطفل المبدع    طريق الدهماني واد الرمل الشمالية  
الكاف الغربية     

 
20 

7100حي األنس  الكاف الغربية   مملكة الطفل 
الكاف الغربية     

21 

 حي الطيب المهيري  برنوصة

7100الكاف الغربية    
 راحة ماما

الكاف الغربية     
22 

 حي الفرح  نهج طه حسين  

7100الكاف الغربية    
 العصافير

الكاف الغربية     
23 

 حي الطيب الهيري

7100الكاف  الغربية   
 األماني

الكاف الغربية     
24 

الكاف الغربية    رواد الغد  سيدي عبدهللا  الصغير الكاف الغربية   25 

7100الكاف الغربية  2سواني العنب  الكاف الغربية    طيور الجنة   26 

نهج الريحان   13حي البساتين عدد  

7100الكاف الغربية   
 قنوشو

الكاف الغربية     
27 

أفريل 9حي   برنوصة 

7100الكاف الغربية   
الجنةعطر   

الكاف الغربية     
28 
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حي البساتين  9  

7100الكاف الغربية   
 النور

الكاف الغربية     
29 

  106حي األنس عدد 

7100الكاف الغربية   
 النجوم صغار

الكاف الغربية     
30 

7100الكاف الغربية حي الطيب المهيري  برنوصة  الكاف الغربية    البركة   31 

حي البساتين قرب المدرسة   255  

7100حي البساتين   
 السنافر

الكاف الغربية     
32 

7100حي البساتين برنوصة  الكاف الغربية    البساتين   33 

حي الطيب المهيري  الكاف الغربية   1026نهج  الكاف الغربية    جنة الطفل    34 

 األحالم  7100فج الخروبة الكاف الغربية 

الكاف الغربية     
35 

36 
الكاف الغربية   أطفال الجيش الحي العسكري الشهيد االمجد العرفاوي  

الكاف الغربية    ميكي ماوس حي االنس  37 

7100عند كمال عرفاوي تاجر بحي الطيب المهيري  الكاف الغربية   أطفال المستقبل 
الكاف الغربية     

38 
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7100الغربية حي محطة ام اإلكليل الكاف   هبة الرحمان  
الكاف الغربية     

39 

مارس بوريو الكاف الغربية 2حي   رنيم 
الكاف الغربية     

40 

7100حي الحناشي سيدي عبد هللا الكاف الغربية   الريم 
الكاف الغربية     

41 

الكاف الغربية    دودي لالمتياز وادي الرمل الشمالية   42 

الكاف الغربية  2سواني العنب   

5128ص.ب   
 الفوز

الكاف الغربية     
43 

 ميسون حي حروش تقسيم منذر الشريشي
الكاف الغربية     

44 

 شارع فرحات حشاد

7170جانفي الدهماني 18نهج   
 الريان

 الدهماني
45 

 حي ابن خلدون قرب مركز التكوين المهني

7170الدهماني   
 الياسمين

 الدهماني
46 

 حي ابن خلدون مشيع 

الد هماني 7170  
 مالئكة الرحمة

 الدهماني
47 

 48 الدهماني الطفل السعيد حي ابن خلدون مشيع  الدهماني
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12حي الصنوبر عدد   

7170الدهماني   
 الكتاكيت

 الدهماني
49 

717حي ابن خلدون الدهماني   50 الدهماني الطفل األمير 

7170حي الصنوبر الدهماني   
 ز اإلمتيا

 

 الدهماني
51 

7180السرس    2حي النور   52 السرس عزيزة 

7180شارع اسطنبول السرس  1حي النور   53 السرس مريم 

7180حي النسيم شارع البيئة  السرس   54 السرس الوليد 

7180حي الرياض السرس   55 السرس التضامن االجتماعي 

7180حي الصنوبر السرس  مالئكة النور       56 السرس 

الزهور السرسحي   57 السرس الطيار الصغير 

نهج علي بلهواني السرس 05  جنة الطفل  
 السرس

58 

 حي حشاد الشمالي 

7114الجريصة   
 طيور الجنة

الجريصة   
59 
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7114حي حشاد الجريصة        التضامن اإلجتماعي 

الجريصة   

60 

61 
7114حي حشاد الشمالية الجريصة        

 

 السنافر

الجريصة   

  7160نهج الجمهورية القصور 
 النجاح 

 

 القصور

 
62 

7160شارع البيئة القصور   التضامن االجتماعي 
 القصور

 
63 

7160شارع عمر ابن الخطاب القصور   الطيار الصغير 
 القصور

 
64 

7160نهج الشهيد العوني القصور   ماشا 
 القصور

 
65 

ابو فراس الحمداني القصور 02حي الصافية   المالئكة 
 القصور

66 
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7130شارع يوغرطة قلعة سنان  8  67 قلعة سنان براعم 

7130حي المنجي سليم قلعة سنان   68 قلعة سنان براعم سنان 

7130شارع الحرية قلعة سنان   

 شارع الحبيب بورقيبة حي النور قلعة سنان

 التضامن االجتماعي

 جنة الياسمين

 قلعة سنان

69 

 2 7150حي بورقيبة تاجروين   70 تاجروين النجوم 

7150حي البسمة  تاجروين   71 تاجروين المودة 

7150حي فرحات حشاد تاجروين   72 تاجروين السندباد 

 حي الطيب المهيري

7150تاجروين   
 التضامن االجتماعي

 تاجروين

 
73 

7150تاجروين  224حي الملعب عدد   
 األمان

 

 تاجروين
74 

7150عين اآلبار حي الزيتونة تاجروين   ديزناي 
 تاجروين

 
75 

7150حي شعبان السبتي تاجروين   البراءة 
 تاجروين

76 
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 77 تاجروين سوما هابي كيدز  7150شارع الحبيب بورقيبة 

7150حي الزيتونة تاجروين   78 تاجروين المالئكة  

 جنة الطفل    7150نهج الجبل تاجروين 
 تاجروين

79 

  7150نهج العين  299

 تاجروين 
بيبيطيور   

 تاجروين
80 

 81 تاجروين أكاديمية قوس قزح  7150حي الملعب تاجروين الشمالية 

 الحي العصري

7113القلعة الخصباء   
 التضامن االجتماعي

 القلعة الخصباء
82 

 شارع فرحات حشاد

7113القلعة الخصباء  
 مركب الطفولة

 القلعة الخصباء
83 

 حي فرحات حشاد

7113القلعة الخصباء  
 رتاج كيدز 

 القلعة الخصباء
84 

ساقية  15نهج الفاضل بن عاشور عدد   85 ساقية سيدي يوسف األمل 

 اإلجتماعي     التضامن      شارع الحبيب بورقيبة ساقية سيدي يوسف 

 

 86 ساقية سيدي يوسف
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 87 ساقية سيدي يوسف هابي كيدز ساحة الجمهورية ساقية سيدي يوسف

يوسفحي النور ساقية سيدي   88 ساقية سيدي يوسف الكتاكيت 

31حي النور ساقية سيدي يوسف  نهج بالل عدد  23نهج الدكتور المنوبي  عدد  89 ساقية سيدي يوسف النور  

7112شارع الياسمين  الطويرف   90 الطويرف الطفل األمير 

 91 نبر سندريال نهج الشيخ عياشي نبر المركزية 

 شارع الحبيب بورقيبة 

7110النصر نبر حي   
 البراعم

 نبر
92 

7116نبر  -بهرة   93 نبر االمتياز 

نبر 168حي النصر  رنب طيور الجنة   94 

 

 قائمة محاضن األطفال بوالية الكاف 
 

 ع/ر المعتمدية اسم المحضنة العنوان

 7100حي الرياض الكاف الشرقية 

         

 النخبة
 1 الكاف الشرقية
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 7100الكاف الشرقية شارع الحبيب بورقيبة  9

 

 

 مريم
2 

 3 علولو شارع المنجي سليم قرب االذاعة

 لونا لالمتياز حي الطيب المهيري برنوصة

 الكاف الغربية
4 

 5 زقزقة العصافير  حي الفرح طه حسين

 

 

 

 

 

 

 


