
2019لسنة  القيروانبوالية القائمة االسمية لرياض االطفال   

 العنوان الباعث اسم الروضة المعتمدية ع/ر
01 

لقيروان ا
 الشمالية

روضة أطفال 
 البلدية

 القيروان -المنصورة  بلدية القيروان

 القيروان الشمالية –الباطن  وزارة الدفاع روضة الجيش 02

التضامن  الفهاش 03
 االجتماعي

 تقسيم الحامدي – 03الفهاش 

التضامن  رياض سحنون 04
 االجتماعي

 القيروان -رياض سحنون

التضامن المنجي  05
 سليم

التضامن 
 االجتماعي

 القيروان-حي الوكالة العقارية للسكنى 

 3100نهج أبي زمعة البلوي القيروان  كوثر القابسي راحة ماما  06

 الباطن هندةالفطناسي السنافر 07

 3100نهج قفصة الحجام  30 نجيبة القاسمي  النجباء  08

 القيرواننهج الطيب الباجي النحاسين  17 شيماء العش طفلي  09

10 La joie de vivre 01نهج سردينيا الصحابي  عبير النجار  

 المحيط الهندي طريق الوسالتية51نهج عدد بسمة بومنيجل بسمة 11

   04نهج النجف الصحبي  نورة الذهبي نور المعارف 12

 طريق حفوز  02حي البلوي  هدى العرفاوي الناصر 13

 أرض العروسي نهج البرادعي طريق حفوز جنينة بوخريص رنيم 14

 02نهج الحارثة ابن وهب الصحبي نجيبة عياد الرحمة  15

 طريق حفوز -نهج يحي بن عمر هدى فتاح 7فلة و االقزام  16

 04نهج محمد نقرة الصحبي مديحة شقرون ميارة 17

 شارع ابو سعيد المخزومي  16عدد ريم الوسالتي قوس قزح 18

 شارع ابي زمعة البلوي وئام دحالب الوئام 19

 نهج ابو اسحاق الجبنياني خلف الفهاش عفاف السالمي الريحان  20

 ربط الصفيحة قرب جامع الزيتونة نعيمة الشرطاني الزيتونة 21

 03الصحبي نهج اسد ابن ابي ربيعة  احالم كريم اإلمتياز النموذجية 22

 شارع أبي زمعة البلوي فاتن جراي عزيز  23

 نهج يحي ابن عمر الحجام سارة نصري الكروان 24

 المنشية -حي النور –نهج األصمع  حنان سحنون عالء الدين 25

 حي الحجام طريق الوسالتية نجاة الزايري النجاة 26

 16طريق حفوز نهج التآخي البلوي  االنور الشريف الواحة 27

محمد السيد  االغالبة 28
 الشريف

 –األغالبة –شارع أبو الحسن الشاذلي  52عدد

 مقسم زريق دار األمان 03الصحبي  نزيهة العلوي الشحرور الصغير 29

 حي اشبيليا المنار قرب جامع التقدم  ريم الصيد سبايس كيدز 30

 دار األمان القيرواننهج ابن عرفة  08عدد  سعاد الفارسي سيف 31

 المنشية -وراء حمام السعودي –أرض الخياري  ليلى السالوي الرتاج 32

 نهج نعيم ابن مسعود الفاهاش امال طعم هللا الصحبي 33

 نهج أريحا حي األغالبة 01عدد  سلوى مالوش الغزالة 34



 04نهج روسيا الصحابي  140 هالة الخضراوي منى  35

  04الصحابي –أرض خلف نهج الجليطي  صوفية طراد المنارة 36

 –طريق حفوز  –نهج األسود بن عمران  ايناس الزرقاء دورا 37

 المنشية القيروان  19حي النور نهج العرب عدد  زينة فتيني نوران 38

 حي النصر القيروان–نهج ابن األثير  69عدد محمد علي ذهيبي فروزن 39

 القيروان الشمالية – 03تقسيم الصحابي  أميرة خليفي الخطوات األولى 40

 3100القيروان الشمالية  –شارع النصر  59عدد آمال الزواري قنوشو 41

 قرب مقر الديوانة القديمة  – 04الصحابي  وفاء الزايري الوفاء 42

قرب معهد  –خلف محكمة الناحية  –المنار  أميرة حفيظ ورود الجنة 43

 المنار

 القيروان  –الحجام – 07نهج خير الدين باشا عدد  زينب الخضراوي هابي كيدز 44

 3100القيروان –طريق حفوز – 02حي البلوي  آمال شريط تويتي 45

 4056تقسيم القديدي عدد – 02حي النصر  روضة السعودي ميسم  46

 طريق حفوز

 القيروان الشمالية –المنشية  –زيتون الحمامي  محمد سعودي األنس 47

 القيروان -أوالد فرحان  –نهج أحمد أمين  وداد بوقطاية ياسمينة 48

 القيروان - 02حي األغالبة  –نهج قبرص  32 نجاة حاجي رنيم وعزيز 49

 02الصحابي  –نهج حضر موت  أحمد صغير أكاديمية الصغار 50

51 Les juniors 3100القيروان  –حي البلوي طريق حفوز  265 إيمان العبيدي 

 01الصحابي  26نهج أبو بشير البصري عدد  نائلة خليفي الطفل السعيد 52

 طريق حفوز –أرض العروسي  –حي النصر  فاتن الوافي فردوس البراعم 53

 04الصحابي  –تقسيم بن سعيد  –دار األمان  ميالني قويب نافورة العلوم 54

 طريق حفوز –شارع المنجي سليم  01عدد  حسني النهاري العباقرة 55

 القيروان -نهج الحدائق األولى –أوالد فرحان  أم الزين الطرابلسي الرجاء 56

إيناس  طفولتي األولى 57
 العونيالخروبي

 حي اشبيلية -خلف معهد المنار –حي المنار 

 القيروان -المتبسطة  صبرين الفطناسي العصافير 58

01  
 
 

التضامن  التبان
 اإلجتماعي

 القيروان الجنوبية -البورجي

 شارع بيت الحكمة اتحاد المرأة دار المرأة 02



03  
 
 
 

لقيروان ا
 الجنوبية

 البورجي -التبان  اتحاد المرأة الطاهر الحداد

 نهج العمراني حي سيدي سعد25 حنان المغزاوي حنان  04

 الحي البلوي طريق حفوز 18عدد  بثينة المعيزي االمتياز و الرحمة 05

 حي النصر شارع المالسين طريق حفوز نسرين عمارة اجيال الغد 06

 نهج سبيع ابن القيس المنصورة امال حمداني الزهور 07

 شارع بيت الحكمة المنصورة حبيبة النقاطي البراعم 08

  31شارع المنجي سليم حي عقبة عدد  اشراف بلحمراء اشراف 09

 القيروان 3100نهج الخزامة  16 امال الرويني كازا بنبيني 10

 المنصورة 129نهج الزيتونة عدد  نورة الرمضاني سبايس تون 11

 نهج الياسمين أرض بوسريح لطيفة الباجي السنافر 12

 المنصورة 03نهج عمران إبن حيطان عدد  الفة بشير الملكفضاء الطفل  13

 04نهج السند حي النصر طريق حفوز عدد هند بلحمراء جنة األطفال  14

 حومة سيدي سعد الهام الرماني كندرالند 15

 سيدي عيسىنهج اسطنبول حومة  لطيفة الرمضاني مملكة األطفال 16

 حي ابن الجزار المنصورة حياة هميلة ميكي 17

 المنصورة فرحة بن حمادي فرحة 18

 شارع قرطبة حي الجامع  بسمة األندلسي األسوار 19

 المنصورة 15تقسيم الجباس حي ابن الجزار  عدد حسيبة الهرابي ملتقى األطفال 20

 09سحنون عدداالمام  ففاني الحمزاوي الياسمين 21

 حي محمد علي نهج العباسية 01عدد سعاد الحمودي نوسة 22

 قرب العمراني51نهج ابو يسر الشيباني عدد نورة الحاجي عزيزة 23

 نهج مدريد تقسيم الزيبيالبورجي الحليويربيعة عامر أصدقاء شهد 24

 حومة سيدي سعد  –نهج الطيب المهيري  صابرة عزوز صغير صغرون 25

 3182شارع المنجي سليم طريق حفوز  58عدد  حنان الغربي اإلشراق 26

 القيروان 06نهج دمشق عدد مريم الرمضاني مريم 27

 نهج العمران القيروان  39 سلوى القرقني ريماس 28

 شارع الورد نهج محمد بوسنينة المنصورة ريم ضيفاوي ابن خلدون 29

 المنصورة  –حي ابن الجزار شارع بيت الحكمة  عبير سالمي عبير 30

 نهج راضية الحداد حي المعز المنصورة القيروان  ألفة الرمضاني المالئكة 31

 القيروان -رقادة ريم الحامدي الريم 32

 القيروان  – 02نهج صفاقس  -نهج بنو هالل ليلى العماري ميزو 33

 القيروان –حومة سيدي عيسى  –شارع الحرية  الدبابيسهير  بابي ومامي 34

35 La maternelle القيروان الجنوبية –المنصورة  –نهج ابن تمرت  ختام خير هللا 

 المنصورة -نهج إبراهيم ابن جابر  04 سناء العالني سناء 36

 المنصورة -شارع بيت الحكمة  138 منجية العفلي السندباد 37

 القيروان -حي الشباب  –نهج النرجس  سرين حبلي روضتي 38

 3100القيروان  –نهج العربي التميمي  06 رحمة الهداجي األيادي الصغيرة 39

 أرض بوسريح القيروان  22نهج الصفصاف عدد  جهان علوي ايدن كيدز 40

 حي صبرة –تقسيم الزريبي أرض الطاسي كريمة الزايدي المناهل 41

 القيروان  – 42عدد  01التبان  –حي المدرسة  فاطمة الرمضاني عصافير الجنة 42

 –نهج محمد ابن يسار  –البورجي–حي التبان  هدى الجالصي طيور الجنة 43



44 La ribambelle حي محمد علي  –نهج وهران  18عدد  لبنى البريكي 

  -حي ابن الجزار  –شارع جمال عبد الناصر  شيماء العماري شيماء 45

 --طريق حفوز  –شارع المنجي سليم  روضة الحاجي ديزناي الند 46

01 

 لشراردةا

 3116الشراردة  –نهج مكة  آمنة البعزاوي جنة المالئكة

 الشراردة -الشوايحية حميدة ضيفاوي سمسم 02

 الشراردة المركز –نهج مكة  05 سها يعقوبي الزهور 03

 3116الشراردة  –نهج ابن رشد  بختة بعزاوي زينب 04

 3116الشراردة  –مدخل المدينة  نورة بنمصطفى طوم وجيري 05

 3116الشراردة المركز  وهيبة بلحاج االمتياز 06

01 

 وحجلةب

التضامن  االمتياز
 االجتماعي

 معتمدية بوحجلة

 تقسيم العقاري الجديد ابتسام العويساوي اإلعتماد 02

 3180بوحجلة –حي النور  ريم الضيفاوي حسان 03

 شارع احمد التليلي حي النور خليفةمحبوبة بن  الملوك 04

 نهج عمر  الكناني قبالة مدرسة المعرفة  أمينة عرفاوي األميرة 05

 الروضةحي  نجوى السالمي عصافير الجنة 06

 نهج فرحات نادية العماري األماني 07

 3180تقسيم المكي المطيري بوحجلة جيهان مويساوي عالم سمسم 08

 3180بوحجلة –نهج الحرية  آمال الشامخي العلماء الصغار 09

 3180بوحجلة –تقسيم سويدان أمام حمام تقوى  فاطمة عيساوي البراعم الصغار 10

01 

 لشبيكةا

 القرين حياة الزايري النور

 نوفمبر 07شارع  فاطمة مالوش البراعم 02

 نهج عقبة ابن نافع منى هبول حنين 03

 الشبيكة -الجواودة–الرماضنية نادية العياشي النجاح عثمان 04

 الشبيكة -سيدي علي بن سالم  عواطف الزرلي عصافير الجنة 05

 الشبيكة -قرية الهوارب –الكرمة  حبيبة النقاطي جنة األطفال 06

 3012الشبيكة  –سيدي علي بن سالم  صبيحة سالمي منارة عيسى 07

 الشبيكة  –العوامرية اسمهان الهنداوي جنة الصغار 08

 3121الشبيكة– 05شارع ابن عرفة  ذكرى مالط السنافر 09

 3121الشبيكة  مريم عياشي مريم  10

 3183الشبيكة  –عبيدة  كوثر دلدول جوري 11

01  
 
 
 

 الحاجب

 حاجب العيون اتحاد المرأة االمتياز

 حي الرقي حاجب العيون حميدة الشورابي خطوتي األولى 02

 شارع ابن خلدون حاجب العيون الهام النجار اشبال العيون  03

 الوكالة العقارية سميرة نعيمي النوارس 04

 3160شارع علي الزواوي  هندةالعكرمي ماوسميكي  05

 3160-حاجب العيون –حي النهوض  نورة العباسي عصافير الجنة 06

 3160الحاجب  –حي النصر  عربية شابي صغير صغرون 07



08    

01 

 نصر هللا

 التضامن  التضامن
 اإلجتماعي

 3170نصرهللا المركز 

وزارة المرأة  روضة نصر هللا 02
 واألسرة والطفولة

 3170نصر هللا 

 3170نصر هللا  خولة عفلي اإلمتياز 03

01 

 نزل المهيريم

 نصر هللا–منزل مهيري  بسمة طيمومي أكادمية النجاح

 نصرهللا -منزل المهيري لطيفة الفايدي نجوم صغار 02

 3115منزل المهيري  –سيدي سعد  حميدة فائدي الفردوس الصغير 03

01 

 لعالا

التضامن  االنس
 االجتماعي

  3150العال 

 3150شارع صالح الدين األيوبي العال  سبوعيسعيدة ال الجنان 02

 العال آمال العقرباوي طيور الجنة  03

محمد المانع  البراعم 04
 المحرزي

 العال -نهج فلسطين 

01 

 لوسالتيةا

التضامن  الوسالتيةالتضامن 
 االجتماعي

 الوسالتية

شارع البيئة نهج أبوالقاسم الشابي أمام الجامع  نجوى بوراوي طيور الجنة 02
 3120الوسالتية 

 3120أفرياللوسالتية 09حي فرحات حشاد نهج  بسمة الجبالي البراعم الصغار 03

فضاء الطفل  04

 النموذجي

 3120المهيري الوسالتية شارع الطيب  روضة المطيري

 3120الوسالتية  –شارع فرحات حشاد  عبير قليعي البراءة 05

الوسالتية  –طريق القيروان  –نهج العراق  شادلية عبداوي لميمة 06

3120. 

 3120 -الوسالتية  –حي الجامع  كريمة القيزاني المالئكة 07

 3120الوسالتية حي السالم  خولة البامري فراس كيدز 08

01 
 عين جلولة

 عين جلولة –نهج أبي زمعة البلوي  58 فائزة الرحماني ايمان

 عين جلولة –شارع أبي زمعة البلوي  مروى الرحماني طيور الجنة 02

01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السبيخة
 

التضامن  عزوز الرباعي
 اإلجتماعي

 

ديوان األراضي  أطفال العلم 02
 العلمالفالحية 

 

 شارع البيئة السبيخة أحالم الفريوي أحالم  03

 العلم السبيخة يسرى غنام االمتياز 04

05 Dora 

 
 حي المنجي سليم منزل عبد السالم غنام راضية عيسى

 حي المنجي سليم أمام دار الشباب السبيخة هاجر منصور البراعم 06

 مارس السبيخة  2حي  منية الضيف الفراشات 07



08  
 
 
 

 

عبد الملك  األماني
 الشيحاوي

 3110مارس السبيخة  02نهج نابل حي 38

 السبيخة -حي عقبة  ذكرى فطناسي األوائل 09

ايمان مجبري  بابا سنفور 10
 الجالصي

السبيخة  –قرب المحكمة  –مارس  02حي 

3110 

 3110السبيخة  -نهج النورس لطفي حمدي النورس 11

 السبيخة –اليذريعات–دوار الجالص شادية كوائكي الصغير المتميز 12

01 

 فوزح

التضامن  البراعم
 االجتماعي

 3130حفوز 

 3130حي الزياتين حفوز أنيسة الجبالوي السعيدفضاء الطفل  02

 3130حي الزياتين حفوز  مريم مالوش سندرال 03

 3130عليبلهران حفوز شارع  رانيا بحروني المالئكة 04

 حفوز-العين البيضاء  –الزملة  نورة عبيدي الفردوس 05

 3130حفوز  –نهج سنان باشا  تقوى عيدودي كوكسينال 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



2019المدرسية بالقيروان لسنة المحاضن قائمة   

 
 العنوان

 

 ع/ر الباعث المدرسية اسم المحضنة

القيروان –نهج الخزامة أوالد فرحان  11  01 ايمان الماجري جنة المالئكة  
حي الجبيلية –الكائنة الطفالة شارع ابن عرفة   02 رباب اليمدي امورة 

القيروان  02نهج نعيم بن مسعود الصحابي   03 امال طعم هللا  الصحبي 
األمير الصغير   نهج ساقية سيدي يوسف بحفوز   04 بالل العامري  

طريق حفوز القيروان –نهج تقسيم الفالح   05 هدى العرفاوي  الناصر  

نهج جعفر بن ميران حي النصر طريق  05

 حفوز 
 06 شريفة الزايري ايهم

القيروان-مكرر  27نهج مصطفى اتاتورك عدد  07 رجاء السالمي المختار المتياز 

3100حي البلوي طريق حفوز  08 بثينة المعيزي الرحمة واالمتياز  

146نهج السائب الثقفي عدد  09 حياة هميلة مكي 

نهج التربية القيروان الجنوبية  26  10 ليلى خضراوي  صبرة  

شارع بيت الحكمة المنصورة القيروان  138  11 منجية عفلي  المنارة  

13نهج إبراهيم النجار عدد  12 نعيمة الشرميطي األمانة  
المنصورة-نهج سليم بن ثيبة   13 منى مطاوع  دروب النجاح 

الجنوبيةالقيروان –رقادة  14 الهام الرزقاني ادم 
العال-المساكن الشعبية   15 ايمان السبوعي اكاديمية كنوز كيدز 

 16 نورة الرمضاني سبايس تون  المنصورة
حي العهد الجديد–نهج صبرة   17 منى عييدالوي المنى 

 18 دليلة حاركي  العباقرة  نهج أبو القاسم الشابي الوسالتية
سليم السبيخةالكائنة بمنجي   19 راضية عيسى  عالم العباقرة  

حومة سيدي سعد–نهج ابن الرقيق   20 انيسة زروق  انجلس هاوس  

12نهج الطيب المهيري عدد  School kids  21 هاجر الذهبي 

3100شارع فاس روضة الحرس القيروان   22 الهام الرماني  كندرالند 
الشبيكة –شارع الجمهورية   24 ذكرى مالط  النجباء  

الشراردة–شارع البيئة   25 اميرة بعزاوي  تاج االمراء  

حي الوكالة العقارية للسكنى الصحابي  247  Happy shool  26 بثينة الهواني 
 27 شيماء عيساوي  االمتياز نهج ابن خلدون شارع دار الشباب 

01تقسيم فتح هللا حي البلوي طريق حفوز  النجاحانوار    28 ريم العدامي 

القرقابية– 04ربط الحديد   Lilimaman 29 يسرى القصراوي 

المنصورة  07نهج ابن خلدون عدد   30 سمية السنوسي االولى 

3121الشبيكة –شارع صابرين   31 نبيهة الخليفي  ريمة  

حفوز-حي الزياتين   Les gènies 32 نسرين العيدودي 

04الصحابي نهج االرجنتين   33 عفاف السالمي الريحان  

04نهج ابن اللبيد الصحابي   Bebe casa 34 مريم الهمامي 

63عدد 1حي البلوي   victoire  35 نبيهة نصراوي 

الغابات الوسالتية –افريل 9نهج  4  36 امال عبداوي امال  



القيروان الشمالية  04حي الصحابي   37 مروى منافق االمان 

 

 



 2019قائمة محاضن األطفال بالقيروان لسنة 

 العنوان الباعث اسم المحضنة المعتمدية ع/ر

01 
 القيروان الجنوبية

 شارع بيت الحكمة القيروان اتحاد المرأة المرأةدار 

 3131حي ابن الجزار المنصورة  فرحة بن حمادي فرحة 02

01 

 
 
 
 
 

 القيروان الشمالية

 أشراف بلحمراء إشراف
طريق حفوز –شارع المنجي سليم  31عدد 

3182 

 03نهج أسد ابن ربيعة الصحبي  أحالم كريم اإلمتياز النموذجية 02

 04الصحابي –شارع الشهيد أنيس الجالصي  مديحة شقرون ميارة 03

 القيروان-نهج يحي بن عمر حي األغالبة  هدى فتاح 7فلة واألقزام ال 04

 آمال شريط تويتي 05
القيروان  43طريق حفوز عدد–حي البلوي 

3100 

 3100حي البلوي طريق حفوز القيروان  المعيزيبثينة  الرحمة واإلمتياز 06

 نهج قبرص حي البلوي طريق حفوز 16عدد  ايمان شريط ايمان 07

 زينب الخضراوي هابي كيدز 08
 –الحجام – 07نهج خير الدين باشا عدد 

 القيروان

 02الصحابي  –نهج حضر موت  أحمد صغير أكاديمية الصغار 09
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