
يديعنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع قيم التر التر

1200 القرصين 01الحي العسكري عدد وزارة الدفاعروضة أطفالأمراء الجيشالقرصينالقرصين الشمالية1

1200 القرصين1حي السالم جمعيات ومنظمات روضة أطفالالرقـــــيالنورالقرصين الشمالية2

ي القرصين 18شارع شخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدالقرصينالقرصين الشمالية3
1200 جانف 

1200 نهج مجردة حي النور 02شخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازالنورالقرصين الشمالية4

ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالإفتح يا سمسمالقرصينالقرصين الشمالية5 1200حي باب العرايس، الحي األولمب 

1200المدينة الجديدة القرصين شخص طبيعيروضة أطفالأحضان ماماالقرصينالقرصين الشمالية6

ي  القرصين 05شخص طبيعيروضة أطفالاألنامل الصغارالقرصينالقرصين الشمالية7
 
ق 1200 نهج جبل الحي الشر

اء القرصين جمعيات ومنظمات روضة أطفالالجمالالقرصينالقرصين الشمالية8 ، حي الخرص  1200نهج اإلمام الغزالي

اء القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالفوارسالقرصينالقرصين الشمالية9 1200نهج محمد عىل الحامي حي الخرص 

1200 القرصين1شارع أنديرا غاندي حي السالم بلدياتروضة أطفالالروضة النموذجيةالنورالقرصين الشمالية10

، حي الكرمة األول، القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالسندباد الصغيرالنورالقرصين الشمالية11 ي نرصلي
1200شارع محمد الغضبان 

اءةالقرصينالقرصين الشمالية12 ي3نهج الصيادين عدد شخص طبيعيروضة أطفالالي 
 
ق 1200، حي الشر

ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالكوكسينالالنورالقرصين الشمالية13
 
ق 1200نهج عمر بن الخطاب حي النورالشر

ي القرصين شخص طبيعيروضة أطفالالكتاكيتالقرصينالقرصين الشمالية14 1200خلف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، الحي األولمب 

ي الندالنورالقرصين الشمالية15
1200 قرب مدرسة المسعدي القرصين3حي القضاة شخص طبيعيروضة أطفالتويب 

ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالحديقة األطفالالقرصينالقرصين الشمالية16 1200أمام المدرسة اإلبتدائية الشان 

اعم النورالقرصين الشمالية17 ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالي 
1200حي النور الثان 

1200 قرب الملعب1حي الكرمةشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيرالنورالقرصين الشمالية18

1200 نهج عىلي باش حانبة حي السالم القرصين111شخص طبيعيروضة أطفالدريم الند النورالقرصين الشمالية19

1200 نهج أنغوال حي البساتير  القرصين3شخص طبيعيروضة أطفالخطوة خطوةالقرصينالقرصين الشمالية20

1200قرب المدرسة اإلبتدائية بحي البساتير  األول القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالياسمير القرصينالقرصين الشمالية21

1200حي البساتير  الثالث نهج فريانة القرصينشخص طبيعيروضة أطفالحنير القرصينالقرصين الشمالية22

ي عــ14شارع شخص طبيعيروضة أطفالعالم الطفلالقرصينالقرصين الشمالية23
1200ـدد القرصين120 جانف 

ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالاألملالقرصينالقرصين الشمالية24 1200نهج فطومة بورقيبة الحي األولمب 

ي القرصينشخص طبيعيروضة أطفالمالئكة الفردوسالنورالقرصين الشمالية25
وشر كة الحي  ، قرب شر ي

1200حي السالم الثان 

1200، القرصين5المدينة الجديدة، عمارة فرات شقة عددشخص طبيعيروضة أطفالمينينوسالقرصينالقرصين الشمالية26

1200نهج صالح الميساوي، عرقوب ميمون، القرصينشخص طبيعيروضة أطفالسجودالنورالقرصين الشمالية27

ف الدين، حي النور القرصينشخص طبيعيروضة أطفالنور المعارفالنورالقرصين الشمالية28 1200قرب زاوية شر

، القرصينشخص طبيعيروضة أطفالمودي الندالقرصينالقرصين الشمالية29 ي 1200حي باب العرائس خلف حمام العسكري، الحي األولمب 

1200وراء مدرسة عرقوب ميمون، القرصينشخص طبيعيروضة أطفالعزيزالنورالقرصين الشمالية30

1200، حي النور القرصين38نهج ابن رشيق عدد جمعيات ومنظمات روضة أطفالالصفاءالنورالقرصين الشمالية31

1200، حي البساتير  القرصين13نهج الحدائق عددشخص طبيعيروضة أطفالالبساتير القرصينالقرصين الشمالية32

1200نهج القرنفل حي النور القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالسنافر الصغارالنورالقرصين الشمالية33

1200شارع سمامة، حي البساتير  األول القرصينشخص طبيعيروضة أطفالحبيبةالقرصينالقرصين الشمالية34

بوية  2020/2019رياض األطفال بوالية القرصين السنة التر

بوية  2020/2019رياض األطفال بوالية القرصين السنة الي 



، حي السالم القرصينشخص طبيعيروضة أطفالالمناهلالنورالقرصين الشمالية35 1200شارع عبد العزيز السبيكي

، حي الكرمةشخص طبيعيروضة أطفالاآلفاقالنورالقرصين الشمالية36 1200 القرصين1نهج عبد هللا بن الزبير

، حي البساتير شخص طبيعيروضة أطفالكيدزالقرصينالقرصين الشمالية37 ي
 
1200 القرصين2شارع األزهر الهادق

ي كيدزالنورالقرصين الشمالية38 21200نهج الشهيد البجاوي،بجانب مسجد النور المحمدي حي المنارشخص طبيعيروضة أطفالهان 

21200نهج القايد بوشدادة، حي المنارشخص طبيعيروضة أطفالسمارت كيدزالنورالقرصين الشمالية39

1200نهج إبراهيم بن دلهوم، حي النور القرصينشخص طبيعيروضة أطفالاإلخالصالنورالقرصين الشمالية40

، حي البساتير  13شخص طبيعيروضة أطفالاألمانالقرصينالقرصين الشمالية41 1200 نهج عبد السالم السنوشي

اءشخص طبيعيروضة أطفالإيديال كيدزالقرصينالقرصين الشمالية42 1200شارع النجوم، حي الخرص 

، خلف مقىه الشيشخان14شارع شخص طبيعيروضة أطفالبمبينوالقرصينالقرصين الشمالية43 ي
1200 جانف 

1200نهج نابل، حي البساتير  الثالثشخص طبيعيروضة أطفالستار كيدزالقرصينالقرصين الشمالية44

1200بولعابةجمعيات ومنظمات روضة أطفالالنورس الصغيرالقرصينالقرصين الشمالية45

1200شارع الحسير  زروق، حي النورشخص طبيعيروضة أطفالميدوالنورالقرصين الشمالية46

ئبوزقامالقرصين الجنوبية47 1233قرب المدرسة اإلبتدائية بوزقام جمعيات ومنظمات روضة أطفالالحضن الداق 

1233شارع الحبيب بورقيبة، بوزقامشخص طبيعيروضة أطفالاألمراءبوزقامالقرصين الجنوبية48

1233نهج عىلي بن سليمان بجانب حمام األنس، بوزقامشخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافيربوزقامالقرصين الجنوبية49

1200الدغرة، القرصين الجنوبية  قرب المدرسة االبتدائيةشخص طبيعيروضة أطفالالصفاءبوزقامالقرصين الجنوبية50

ي حي الزهور القرصين جمعيات ومنظمات روضة أطفالالنشينالزهور الزهور51 1200نهج الخمير

1200تقسيم سعد الدين حي الزهور القرصين جمعيات ومنظمات روضة أطفالاآلفاقالزهور الزهور52

ي سليم حي الزهور القرصين72شخص طبيعيروضة أطفالالبالبل الصغارالزهور الزهور53 1200 شارع المنح 

1200ـدد حي الزهور القرصين 53نهج جالطة عـشخص طبيعيروضة أطفالاألحالمالزهور الزهور54

ي سليم نهج ابن رشيق قبالة التنظيم العائىليشخص طبيعيروضة أطفالالمتفوقالزهور الزهور55 1200شارع المنح 

1200نهج صيفية، حي الزهور القرصينشخص طبيعيروضة أطفالمريمالزهور الزهور56

1200، حي الزهور القرصين6نهج األنوار عددشخص طبيعيروضة أطفالاللؤلؤ الصغيرالزهور الزهور57

1200نهج سيدي محرز، حي الزهور القرصينشخص طبيعيروضة أطفالهاي كيدزالزهور الزهور58

، حي الديوانة13نهج عددشخص طبيعيروضة أطفالحديقة زين لألطفالالزهور الزهور59 ي
1200 بجانب مركز الحرس الوطب 

1200، الزهور القرصين1حي التحرير، بجانب إعدادية الزهورشخص طبيعيروضة أطفالسمرالزهور الزهور60

ي سليم بجانب حمام عبد الصمدشخص طبيعيروضة أطفالالزهورالزهور الزهور61 1200شارع المنح 

ي كيدزالزهور الزهور62 1200، حي الزهور1زنقة الجريد عددشخص طبيعيروضة أطفالإيمان هان 

1241حاشي الفريدجمعيات ومنظمات روضة أطفالاألحالمحاشي الفريدحاشي فريد63

يسبيطلةسبيطلة64
ي حي المعهد سبيطلة شخص طبيعيروضة أطفالاألمان  ي الجرن 

ة مهب  1250بجانب مخي  

ي أكاديميسبيطلةسبيطلة65 1250( 1250ـدد سبيطلة 142ب عـ.ص )نهج التحرير سبيطلة  شخص طبيعيروضة أطفالبايب 

ي سبيطلة شخص طبيعيروضة أطفالالمالئكــةسبيطلةسبيطلة66 1250نهج غرة جوان حي الشور الغرن 

1250 حي المعهد سبيطلة1نهج الدوحة أمام مدرسة الغابات شخص طبيعيروضة أطفالالنويسبيطلةسبيطلة67

يسبيطلةسبيطلة68
1250نهج سمامة سبيطلة شخص طبيعيروضة أطفالالنعمان 

1250نهج ليبيا  شارع سمامة سبيطلة شخص طبيعيروضة أطفالبو األخراصسبيطلةسبيطلة69

اعمسبيطلةسبيطلة70 1250حي المعهد سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالالي 

1250قبالة معهد فرحات حشاد الرخمات سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحسبيطلةسبيطلة71

ي كيدزسبيطلةسبيطلة72  المحىلي بسبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالهان 
1250حي المعهد نهج اليمن سبيطلة قبالة المستشف 
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1250الحي العسكري سبيطلةوزارة الدفاعروضة أطفالأطفال الجيشسبيطلةسبيطلة73

1250نهج ليبيا شارع عىلي بن غذاهم سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالالبسمةسبيطلةسبيطلة74

ةسبيطلةسبيطلة75 1250 شارع التحرير47شخص طبيعيروضة أطفالاأليادي الصغير

1250حي األساتذة سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالالمب سبيطلةسبيطلة76

وك الميساوي، حي الغابات سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالاألمانسبيطلةسبيطلة77 ة مي  1250قرب مخي  

1250نهج القاهرة، حي المعهد سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالأطفال من ذهبسبيطلةسبيطلة78

1250نهج فرحات حشاد، سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالرتاج فتحيسبيطلةسبيطلة79

ي سبيطلةشخص طبيعيروضة أطفالماما دليلةسبيطلةسبيطلة80 1250نهج إبن خلدون، حي الشور الغرن 

1270سبيبة جمعيات ومنظمات روضة أطفالجنة المالئكةسبيبة سبيبة81

1270حي الرياض سبيبة شخص طبيعيروضة أطفالإسالمسبيبةسبيبة82

جسسبيبة سبيبة83 1270نهج اليونان، حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالالي 

ي ولجة عقيل، حي الرياض سبيبةشخص طبيعيروضة أطفالالصداقةسبيبة سبيبة84
ي سليم قرب محطة النقل الريف  1270طريق معهد المنح 

1270نهج المغرب، حي الفتح سبببةشخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازسبيبةسبيبة85

1271عير  الخمايسية، سبيبةشخص طبيعيروضة أطفالنورسانعير  الخمائسيةسبيبة86

1270نهج الجزائر بجانب المكتبة العمومية، حي الفتح سبيبةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدسبيبة سبيبة87

يشخص طبيعيروضة أطفالنور البيانسبيبة سبيبة88
1270شارع الحبيب بورقيبة، قرب صيدلية العون 

1270نهج إيطاليا، حي الرياض شخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرسبيبة سبيبة89

1280وراء مقر البلدية جدليان جمعيات ومنظمات روضة أطفالاألمانجدليانجدليان90

1280 نوفمي  جدليان7حي شخص طبيعيروضة أطفالأوالدي وعالء الدينجدليانجدليان91

1216معتمدية العيون جمعيات ومنظمات روضة أطفالالعيونالعيونالعيون92

ي سليم تالـةشخص طبيعيروضة أطفالبــدرتالة تالة93 1210حي المنح 

1210حي إطارات معمل الجير تالة شخص طبيعيروضة أطفالمرح الطفولةتالة تالة94

ي جمعيات ومنظمات روضة أطفالربيع الطفل تالة تالة95
1210شارع محمد الطاهر حركان 

يتالة تالة96
ي سليم تالة شخص طبيعيروضة أطفالروضب  1210حي المنح 

ي سليم األعىل تالةشخص طبيعيروضة أطفالاألمانتالة تالة97 1210حي المنح 

، تالةشخص طبيعيروضة أطفالكيدز الندتالة تالة98 ي دلهومي
1210نهج التيجان 

1221 نهج اإلكليل حي الفتح حيدرة11 شخص طبيعيروضة أطفالاليش والميسمحيدرةحيدرة99

1221حي البساتير جمعيات ومنظمات روضة أطفالاآلثارحيدرةحيدرة100

1220حي اإلنطالقة نهج بابل فوسانة جمعيات ومنظمات روضة أطفالاألشبال فوسانةفوسانة101

1220أوالد بالنجاح، خمودةجمعيات ومنظمات روضة أطفالالمجدخمودةفوسانة102

1220نهج األسد بن الفرات حي الفتح فوسانة  شخص طبيعيروضة أطفالماميتافوسانةفوسانة103

1220(روضة الفردوس بريد خمودة)طريق البنانة خمودة الشمالية شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسخمودةفوسانة104

1220حي الرياض، قرب جامع الرطيبات فوسانةشخص طبيعيروضة أطفالسندريالفوسانةفوسانة105

يشخص طبيعيروضة أطفالاألمراء الصغارخمودةفوسانة106
1212خمودة الشمالية أمام حمام عبد الرؤوف حسب 

1220نهج صالح بن يوسف حي الرياض فوسانةشخص طبيعيروضة أطفالاألوائلفوسانةفوسانة107

1220نهج أبو نواس، حي الفتح شخص طبيعيروضة أطفالكينغ شايلدفوسانةفوسانة108

ي فوسانةشخص طبيعيروضة أطفالأكدمي كيدزفوسانةفوسانة109
1220نهج بالل الحبشر

1220نهج الجمهورية حي الرياضشخص طبيعيروضة أطفالشموع الغدفوسانةفوسانة110
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1240 شارع الحبيب بورقيبة فريانة 149شخص طبيعيروضة أطفالالفوزفريانةفريانة111

1240نهج قابس حي اإلزدهار فريانة جمعيات ومنظمات روضة أطفالالهدىفريانةفريانة112

ي نهج شخص طبيعيروضة أطفالالفتح فريانةفريانة113 ي فريانة 14شارع الطيب المهير
1240 جانف 

اعمفريانةفريانة114 1240حي أوالد عبد الرحيم قرب معمل الخياطة فريانةشخص طبيعيروضة أطفالالي 

1240نهج ابن الجزار حي الزاوية فريانةشخص طبيعيروضة أطفالمملكة األمراءفريانةفريانة115

1240شارع منور بن شخمة البلد فريانةشخص طبيعيروضة أطفالاألمير الصغيرفريانةفريانة116

1215حي النور تالبت قرب جامع الرحمةشخص طبيعيروضة أطفالأسيل للتمير تالبتفريانة117

1240شارع الحبيب بورقيبة، األحواش فريانةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعيدفريانةفريانة118

اء فريانةشخص طبيعيروضة أطفالأحالم الطفولةفريانةفريانة119 ي حي الخرص 
 
ق 1240العرق الشر

1240حي البلد، فريانةشخص طبيعيروضة أطفالاإلبتسامةفريانةفريانة120

1240حي الرحاب، نهج المأمون فريانةشخص طبيعيروضة أطفالالتيسيرفريانةفريانة121

1240حي األمان قرب مركز حرس المرور، فريانةشخص طبيعيروضة أطفالأسيلفريانةفريانة122

ة الثلجفريانةفريانة123 1240حي الزياتير  البلد فريانةشخص طبيعيروضة أطفالأمير

1240نهج الحامة حي اإلزدهار فريانة شخص طبيعيروضة أطفالالهدايةفريانةفريانة124

ي سفيان، األحواش فريانةشخص طبيعيروضة أطفالباست كيدزفريانةفريانة125 1240شارع معاوية بن أن 

1240بجانب المدرسة اإلبتدائية اإلزدهار، حي اإلزدهار فريانةشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرفريانةفريانة126

1240شارع الحبيب بورقيبة، حي الحرس قرب إدارة التجهير  فريانةشخص طبيعيروضة أطفالقوس قزحفريانةفريانة127

1215شارع الحرية، قرب المستودع البلدي بتالبتشخص طبيعيروضة أطفالالجنان للتفوقتالبتفريانة128

ي شخص طبيعيروضة أطفالفاطمة الزهراءفريانةفريانة129 1240شارع الطيب المهير

1240شارع محمد باألحول، البلدشخص طبيعيروضة أطفالMami Toussaفريانةفريانة130

1214حي الشهداء ماجل بلعباس شخص طبيعيروضة أطفالالشهداءماجل بالعباسماجل بلعباس131

1214الحي التجاري ماجل بلعباسشخص طبيعيروضة أطفالأحالم الطفولةماجل بالعباسماجل بلعباس132

1214الحي التجاري الماجل بلعباس قرب جامع الهدىشخص طبيعيروضة أطفالاألوائلماجل بالعباسماجل بلعباس133

1214قبالة المستوصف، الماجل بلعباسشخص طبيعيروضة أطفالالمتفوقماجل بالعباسماجل بلعباس134

1214الحي الجديد الماجل بلعباسشخص طبيعيروضة أطفالالنوارسماجل بالعباسماجل بلعباس135

ل عدد 14شارع شخص طبيعيروضة أطفالأجيال اإلبداعماجل بالعباسماجل بلعباس136 ي مي  
1214، قرب محطة عجيل ماجل بلعباس2 جانف 

1214طريق اإلعدادية، الحي الجديد ماجل بلعباسجمعيات ومنظمات روضة أطفالالهناءماجل بالعباسماجل بلعباس137

ي مريمماجل بالعباسماجل بلعباس138
1214شارع البحرين، حي الشهداء ماجل بلعباسشخص طبيعيروضة أطفالعصافير سب 

ي لشارع المكسيك، ماجل بلعباسشخص طبيعيروضة أطفالمملكة األمراءماجل بالعباسماجل بلعباس139
1214نهج أفف 

بوية  2020/2019رياض األطفال بوالية القرصين السنة الي 



عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر

ي خلف مقىه شيشخان القرصين   14شارع شخص طبيعيمحضنة أطفال بمبينو القرصينالقرصين الشمالية1
1200 جانف 

ي القرصين18شارع شخص طبيعيمحضنة أطفال األنسالقرصينالقرصين الشمالية2
1200 جانف 

ي الندالنورالقرصين الشمالية3 1200القرصين (3حي الفتح)حي القضاة شخص طبيعيمحضنة أطفالبايب 

بوية  2020/2019محاضن األطفال بوالية القرصين السنة التر

بوية  2020/2019محاضن األطفال بوالية القرصين السنة التر
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