
 

 بوالية القيروان قائمة رياض األطفال 

 المؤسسةاسم  المعتمدية ع/ر
 

 العنوان

 القيروان -المنصورة  روضة أطفال البلدية القيروان الشمالية 01

 القيروان الشمالية –الباطن  روضة الجيش القيروان الشمالية 02

 تقسيم الحامدي – 03الفهاش  الفهاش القيروان الشمالية 03

 القيروان -رياض سحنون رياض سحنون روان الشماليةالقي 04

 القيروان-حي الوكالة العقارية للسكنى  التضامن المنجي سليم القيروان الشمالية 05

 3100نهج أبي زمعة البلوي القيروان  راحة ماما القيروان الشمالية 06

 الباطن السنافر القيروان الشمالية 07

 3100نهج قفصة الحجام  30 ءالنجبا القيروان الشمالية 08

 نهج الطيب الباجي النحاسين القيروان 17 طفلي القيروان الشمالية 09

 01نهج سردينيا الصحابي  La joie de vivre القيروان الشمالية 10

 المحيط الهندي طريق الوسالتية51نهج عدد بسمة القيروان الشمالية 11

 04النجف الصحبي نهج  نور المعارف القيروان الشمالية 12

 طريق حفوز 02حي البلوي  الناصر القيروان الشمالية 13

 أرض العروسي نهج البرادعي طريق حفوز رنيم القيروان الشمالية 14

 02نهج الحارثة ابن وهب الصحبي الرحمة القيروان الشمالية 15

 طريق حفوز -نهج يحي بن عمر 7فلة و االقزام  القيروان الشمالية 16

 04نهج محمد نقرة الصحبي ميارة القيروان الشمالية 17

 شارع ابو سعيد المخزومي 16عدد قوس قزح القيروان الشمالية 18

 شارع ابي زمعة البلوي الوئام القيروان الشمالية 19

 نهج ابو اسحاق الجبنياني خلف الفهاش الريحان القيروان الشمالية 20

 الصفيحة قرب جامع الزيتونةربط  الزيتونة القيروان الشمالية 21

 03نهج اسد ابن ابي ربيعة الصحبي  اإلمتياز النموذجية القيروان الشمالية 22

 نهج يحي ابن عمر الحجام الكروان القيروان الشمالية 23

 المنشية -حي النور –نهج األصمع  عالء الدين القيروان الشمالية 24

 ريق الوسالتيةحي الحجام ط النجاة القيروان الشمالية 25

 16نهج التآخي البلوي طريق حفوز  الواحة القيروان الشمالية 26

 –األغالبدددددة –شدددددارع أبدددددو الحسدددددن الشددددداذلي  52عددددددد االغالبة القيروان الشمالية 27

 القيروان الشمالية
 مقسم زريق دار األمان 03الصحبي  الشحرور الصغير القيروان الشمالية 28

 حي اشبيليا المنار قرب جامع التقدم ايس كيدزسب القيروان الشمالية 29

 نهج ابن عرفة دار األمان القيروان 08عدد  سيف القيروان الشمالية 30

 المنشية -وراء حمام السعودي –أرض الخياري  الرتاج القيروان الشمالية 31

 نهج نعيم ابن مسعود الفاهاش الصحبي القيروان الشمالية 32

 نهج أريحا حي األغالبة 01عدد  الغزالة القيروان الشمالية 33

 المنارة القيروان الشمالية 34
 

 04الصحابي –أرض خلف نهج الجليطي 



القيدددروان  –طريدددق حفدددوز  –نهدددج األسدددود بدددن عمدددران  دورا القيروان الشمالية 35
3100 

المنشددددية القيددددروان  19حددددي النددددور نهددددج العددددرب عدددددد  نوران القيروان الشمالية 36

3100 

 حي النصر القيروان–نهج ابن األثير  69عدد فروزن القيروان الشمالية 37

 القيروان الشمالية – 03تقسيم الصحابي  الخطوات األولى القيروان الشمالية 38

 3100القيروان الشمالية  –شارع النصر  59عدد قنوشو القيروان الشمالية 39

ر الديوانددددددددة القديمددددددددة قددددددددرب مقدددددددد – 04الصددددددددحابي  الوفاء القيروان الشمالية 40

 القيروان الشمالية

قددددددرب معهددددددد  –خلددددددف محكمددددددة الناحيددددددة  –المنددددددار  ورود الجنة القيروان الشمالية 41
 3100القيروان  -المنار

–طريددددق حفددددوز  – 07نهددددج خيددددر الدددددين باشددددا عدددددد  هابي كيدز القيروان الشمالية 42

 3100القيروان  –الحجام 

طريدددق  4056تقسددديم القديددددي عددددد – 02نصدددر حدددي ال ميسم القيروان الشمالية 43

 حفوز

 القيروان الشمالية –المنشية  –زيتون الحمامي  األنس القيروان الشمالية 44

 القيروان -أوالد فرحان  –نهج أحمد أمين  ياسمينة القيروان الشمالية 45

 02الصحابي  –نهج حضر موت  أكاديمية الصغار القيروان الشمالية 46

 3100القيروان  –حي البلوي طريق حفوز  Les juniors 265 ن الشماليةالقيروا 47

 01الصحابي  26نهج أبو بشير البصري عدد  الطفل السعيد القيروان الشمالية 48

 طريق حفوز –أرض العروسي  –حي النصر  فردوس البراعم القيروان الشمالية 49

 القيروان -حدائق األولىنهج ال –أوالد فرحان  الرجاء القيروان الشمالية 50

 حي اشبيلية -خلف معهد المنار –حي المنار  طفولتي األولى القيروان الشمالية 51

 القيروان -المتبسطة  العصافير القيروان الشمالية 52

 -دار األمان  –نهج ابن الكاتب  08 قصر األلوان القيروان الشمالية 53

 02تقسيم الفالح  –عقبة حي  مواهب األطفال القيروان الشمالية 54

 القيروان -الباطن  العباقرة القيروان الشمالية 55

 القيروان -حي عقبة  –نهج العباسين  ستي دلولة القيروان الشمالية 56

 القيروان - 04الصحابي  123عدد  االمراء النموذجية القيروان الشمالية 57

 القيروان -الباطن  النجاح القيروان الشمالية 58

 01الصحابي  –نهج عبد الرحمان ابن عوف  العالم الصغير القيروان الشمالية 59

 -طريدددق حفدددوز  -حدددي النصدددر –نهدددج ابدددن االثيدددر  20 كيدز هاوس القيروان الشمالية 60

 القيروان

 المنشية -حي النور  االمير الصغير القيروان الشمالية 61

 الجنوبية القيروان -البورجي التبان القيروان الجنوبية 62

 شارع بيت الحكمة دار المرأة القيروان الجنوبية 63

 البورجي -التبان  الطاهر الحداد القيروان الجنوبية 64

 نهج العمراني حي سيدي سعد25 حنان القيروان الجنوبية 65

 الحي البلوي طريق حفوز 18عدد  االمتياز و الرحمة القيروان الجنوبية 66

 نهج سبيع ابن القيس المنصورة الزهور القيروان الجنوبية 67

 شارع بيت الحكمة المنصورة البراعم القيروان الجنوبية 68

 31شارع المنجي سليم حي عقبة عدد  اشراف القيروان الجنوبية 69



 المنصورة 129نهج الزيتونة عدد  سبايس تون القيروان الجنوبية 70

 أرض بوسريحنهج الياسمين  السنافر القيروان الجنوبية 71

 المنصورة 03نهج عمران إبن حيطان عدد  فضاء الطفل الملك القيروان الجنوبية 72

 04نهج السند حي النصر طريق حفوز عدد جنة األطفال القيروان الجنوبية 73

 حومة سيدي سعد كندرالند القيروان الجنوبية 74

 ي عيسىنهج اسطنبول حومة سيد مملكة األطفال القيروان الجنوبية 75

 حي ابن الجزار المنصورة ميكي القيروان الجنوبية 76

 المنصورة فرحة القيروان الجنوبية 77

 شارع قرطبة حي الجامع األسوار القيروان الجنوبية 78

 المنصورة 15تقسيم الجباس حي ابن الجزار  عدد ملتقى األطفال القيروان الجنوبية 79

 09مام سحنون عدداال الياسمين القيروان الجنوبية 80

 حي محمد علي نهج العباسية 01عدد نوسة القيروان الجنوبية 81

 قرب العمراني51نهج ابو يسر الشيباني عدد عزيزة القيروان الجنوبية 82

 نهج مدريد تقسيم الزيبي البورجي أصدقاء شهد القيروان الجنوبية 83

حومدددة سددديدي سدددعد القيدددروان  – نهدددج الطيدددب المهيدددري صغير صغرون القيروان الجنوبية 84
 الجنوبية

 3182شارع المنجي سليم طريق حفوز  58عدد  اإلشراق القيروان الجنوبية 85

 القيروان 06نهج دمشق عدد مريم القيروان الجنوبية 86

 نهج العمران القيروان 39 ريماس القيروان الجنوبية 87

 مد بوسنينة المنصورةشارع الورد نهج مح ابن خلدون القيروان الجنوبية 88

المنصددددورة  –حددددي ابددددن الجددددزار شددددارع بيددددت الحكمددددة  عبير القيروان الجنوبية 89
3100 

نهدددج راضدددية الحدددداد حدددي المعدددز المنصدددورة القيدددروان  المالئكة القيروان الجنوبية 90
3100 

 القيروان -رقادة  الريم القيروان الجنوبية 91

القيددددددروان  – 02نهددددددج صددددددفاقس  -لنهددددددج بنددددددو هددددددال ميزو القيروان الجنوبية 91

3100 

القيدددددروان –حومدددددة سددددديدي عيسدددددى  –شددددارع الحريدددددة  بابي ومامي القيروان الجنوبية 92
 الجنوبية

 المنصورة -نهج إبراهيم ابن جابر  04 سناء القيروان الجنوبية 93

 المنصورة -شارع بيت الحكمة  138 السندباد القيروان الجنوبية 94

 3100القيروان  –نهج العربي التميمي  06 األيادي الصغيرة يةالقيروان الجنوب 95

أرض بوسددددريح القيددددروان  22نهددددج الصفصدددداف عدددددد  ايدن كيدز القيروان الجنوبية 96

 الجنوبية

 حي صبرة –تقسيم الزريبي أرض الطاسي  المناهل القيروان الجنوبية 97

القيددددددروان  – 42عدددددددد  01التبددددددان  –حددددددي المدرسددددددة  عصافير الجنة القيروان الجنوبية 98

 الجنوبية

 –نهددددج محمددددد ابددددن يسددددار  –البددددورجي  –حدددي التبددددان  طيور الجنة القيروان الجنوبية 99
 القيروان الجنوبية

 -حدددددي ابدددددن الجدددددزار  –شددددارع جمدددددال عبدددددد الناصددددر  شيماء القيروان الجنوبية 100
 المنصورة

 --طريق حفوز  –ليم شارع المنجي س ديزناي الند القيروان الجنوبية 101

 المنصورة - 01نهج أبو العال المعري عدد  األمانة القيروان الجنوبية 102



 قرب مستشفى األغالبة–القيروان  –نهج النرجس  ميساء القيروان الجنوبية 103

 القيروان الجنوبية– 16نهج فلسطين عدد بابا عزيزي القيروان الجنوبية 104

اديميددددددددددددة العبدددددددددددداقرة أك القيروان الجنوبية 105
 الصغار

 نهج أبو علي البصيري –حومة سيدي سعد 

حددددي النصددددر طريددددق  –نهددددج حمددددودة باشددددا المددددرادي  كيدز أكاديمي القيروان الجنوبية 106
 حفوز

 نهج نيجيريا –حي المنار  254 كيدز بالنت القيروان الجنوبية 107

 رقادة أكاديمية الزيتونة القيروان الجنوبية 108

 المنصورة-قرب جامع االيمان  –تقسيم المعلمين  االسراء يروان الجنوبيةالق 109

طريددددق  –قبالددددةحمام حددددريم السددددلطان  –حددددي السددددالم  الرحمة واالمان القيروان الجنوبية 110
 حفوز

 3116الشراردة  –نهج مكة  جنة المالئكة الشراردة 111

 الشراردة -الشوايحية  سمسم الشراردة 112

 الشراردة المركز –نهج مكة  05 الزهور الشراردة 113

 3116الشراردة  –نهج ابن رشد  زينب الشراردة 114

 3116الشراردة  –مدخل المدينة  طوم وجيري الشراردة 115

 3116الشراردة المركز  االمتياز الشراردة 116

 معتمدية بوحجلة االمتياز بوحجلة 117

 يدتقسيم العقاري الجد اإلعتماد بوحجلة 118

 3180بوحجلة  –حي النور  حسان بوحجلة 119

 شارع احمد التليلي حي النور الملوك بوحجلة 120

 نهج عمر  الكناني قبالة مدرسة المعرفة األميرة بوحجلة 121

 حي الروضة عصافير الجنة بوحجلة 122

 نهج فرحات األماني بوحجلة 123

 3180جلةتقسيم المكي المطيري بوح عالم سمسم بوحجلة 124

 3180بوحجلة  –نهج الحرية  العلماء الصغار بوحجلة 125

 3180بوحجلة  –تقسيم سويدان أمام حمام تقوى  البراعم الصغار بوحجلة 126

 –بجاندددددب مدرسددددددة ابددددددن خلددددددون طريددددددق نصددددددر    ملكة بوحجلة 127
 3180بوحجلة 

 بوحجلة-حي النور –نهج الحبيب بوقطفة  سوبر ماما بوحجلة 128

 بوحجلة -نهج عمر الكناني  مسار العباقرة بوحجلة 129

 القرين النور الشبيكة 130

 نوفمبر 07شارع  البراعم الشبيكة 131

 نهج عقبة ابن نافع حنين الشبيكة 132

 الشبيكة -الجواودة  –الرماضنية  النجاح عثمان الشبيكة 133

 الشبيكة -سيدي علي بن سالم  عصافير الجنة الشبيكة 134

 الشبيكة -قرية الهوارب  –الكرمة  جنة األطفال الشبيكة 135

 3012الشبيكة  –سيدي علي بن سالم  منارة عيسى الشبيكة 136

 الشبيكة –العوامرية  جنة الصغار الشبيكة 137

 3121الشبيكة – 05شارع ابن عرفة  السنافر الشبيكة 138

 3121الشبيكة  مريم الشبيكة 139



 3183الشبيكة  –عبيدة  ريجو الشبيكة 140

 الشبيكة –نهج االمام سحنون  19عدد  ماشا الشبيكة 141

 حاجب العيون االمتياز الحاجب 142

 حي الرقي حاجب العيون خطوتي األولى الحاجب 143

 شارع ابن خلدون حاجب العيون اشبال العيون الحاجب 144

 الوكالة العقارية النوارس الحاجب 145

 3160شارع علي الزواوي  ميكي ماوس الحاجب 146

 3160-حاجب العيون –حي النهوض  عصافير الجنة الحاجب 147

 3160الحاجب  –حي النصر  صغير صغرون الحاجب 148

 الحاجب –حي الرقي  مملكة األطفال الحاجب 149

 الحاجب -امام دار الثقافة –شارع علي الزواوي  جنة األطفال الحاجب 150

 3170نصر  المركز  التضامن نصر   151

 3170نصر    روضة نصر   نصر   152

 3170نصر    اإلمتياز نصر   153

 3170نصر    – 1952جانفي  18نهج  البراعم نصر   154

 3114حي ابن سينا نصر    زهورال منزل المهيري 155

 نصر  -منزل المهيري نجوم صغار منزل المهيري 156

 3115منزل المهيري  –سيدي سعد  الفردوس الصغير منزل المهيري 157

 3114منزل المهيري  –حي ابن سينا  الطفل السعيد منزل المهيري 158

 3114شارع الطيب المهيري  –حي ابن خلدون  االمتياز منزل المهيري 159

المهيدددددري  مندددددزل –نهدددددج السدددددعودية  –حدددددي المعدددددز  المنار منزل المهيري 160
3114 

 3150العال  االنس العال 161

 3150شارع صالح الدين األيوبي العال  الجنان العال 162

 العال طيور الجنة العال 163

 العال -نهج فلسطين  البراعم العال 164

 الوسالتية التضامن الوسالتية الوسالتية 165

 3120فريل الوسالتيةأ 09حي فرحات حشاد نهج  البراعم الصغار الوسالتية 166

 3120الوسالتية  –شارع فرحات حشاد  البراءة الوسالتية 167

الوسدددددددالتية  –طريدددددددق القيدددددددروان  –نهدددددددج العدددددددراق  لميمة الوسالتية 168
3120. 

 3120 -الوسالتية  –حي الجامع  المالئكة الوسالتية 169

 3120حي السالم الوسالتية  فراس كيدز الوسالتية 170

 3120الوسالتية  –قصر اللمسة  األنامل الصغيرة يةالوسالت 171

 3120الوسالتية  –نهج فرحات حشاد  سمايلي كيدز الوسالتية 172

 عين جلولة –نهج أبي زمعة البلوي  58 ايمان عين جلولة 173

 عين جلولة –شارع أبي زمعة البلوي  طيور الجنة عين جلولة 174

 ن جلولةعي –الحسيان  الحسيان عين جلولة 175

  عزوز الرباعي السبيخة 176

 شارع البيئة السبيخة أحالم السبيخة 177

 العلم السبيخة االمتياز السبيخة 178



 حي المنجي سليم منزل عبد السالم غنام Dora السبيخة 179

 حي المنجي سليم أمام دار الشباب السبيخة البراعم السبيخة 180

 السبيخةمارس  2حي  الفراشات السبيخة 181

 3110مارس السبيخة  02نهج نابل حي 38 األماني السبيخة 182

 السبيخة -حي عقبة  األوائل السبيخة 183

السدددددددبيخة  –قدددددددرب المحكمدددددددة  –مدددددددارس  02حدددددددي  بابا سنفور السبيخة 184

3110 

 3110السبيخة  -نهج النورس النورس السبيخة 185

 السبيخة -لذريعات ا –دوار الجالصي  الصغير المتميز السبيخة 186

 السبيخة -دار الجمعية  مريم كيدز السبيخة 187

 3130حفوز  البراعم حفوز 188

 3130حي الزياتين حفوز فضاء الطفل السعيد حفوز 189

 3130حي الزياتين حفوز  سندرال حفوز 190

 3130شارع علي بلهران حفوز  المالئكة حفوز 191

 حفوز حي الرياض الهدى واألمل حفوز 192

 حفوز-العين البيضاء  –الزملة  الفردوس حفوز 193

 3130حفوز  –نهج سنان باشا  كوكسينال حفوز 194

 حفوز -حي الرياض  الخطوات األولى حفوز 195

 
 
 

 بوالية القيروانقائمة محاضن األطفال 

 

 العنوان اسم المؤسسة المعتمدية ع/ر

 الحكمة القيروان شارع بيت دار المرأة القيروان الجنوبية 01

 3131حي ابن الجزار المنصورة  فرحة القيروان الجنوبية 02

 حي المعز  –شارع بيت الحكمة  جوليا كيدز القيروان الجنوبية 03

  02نهج الكاهنة عدد  حديقة المالئكة القيروان الجنوبية 04

 3182طريق حفوز –شارع المنجي سليم  31عدد  إشراف القيروان الشمالية 01

  03نهج أسد ابن ربيعة الصحبي  اإلمتياز النموذجية القيروان الشمالية 02

 04الصحابي –شارع الشهيد أنيس الجالصي  ميارة القيروان الشمالية 03

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

 3100لبلوي طريق حفوز القيروان حي ا الرحمة واإلمتياز القيروان الشمالية 05

نهج قبرص حي البلوي طريق حفوز القيروان  16عدد  ايمان القيروان الشمالية 06

3100 

 –الحجام –طريق حفوز  – 07نهج خير الدين باشا عدد  هابي كيدز القيروان الشمالية 07

 3100القيروان 

 02صحابي ال –نهج حضر موت  أكاديمية الصغار القيروان الشمالية 08

 



 


