
 

 

 محاضن ورياض األطفال بوالية القصرين

  

 عنوان المؤسسة المؤسسة المعتمدية ع/ر

 1200القرصين  01الحي العسكري عدد  أمراء الجيش القرصين الشمالية 1

 القرصين 1حي السالم  الرقـــــي القرصين الشمالية 2

ي  18شارع  الطفل السعيد القرصين الشمالية 3
 جانف 

 نهج مجردة حي النور القرصين 02 اإلمتياز القرصين الشمالية 4

ي القرصين إفتح يا سمسم القرصين الشمالية 5  حي باب العرايس، الحي األولمب 

 1200المدينة الجديدة القرصين  أحضان ماما القرصين الشمالية 6

ي   05 األنامل الصغار القرصين الشمالية 7
ق   1200القرصين نهج جبل الحي الشر

اء القرصين  الجمال القرصين الشمالية 8 ، حي الخرص   1200نهج اإلمام الغزالي

اء القرصين الفوارس القرصين الشمالية 9  نهج محمد عىل الحامي حي الخرص 

 القرصين الشمالية 10
الروضة 

 القرصين 1شارع أنديرا غاندي حي السالم  النموذجية

 السندباد الصغي   القرصين الشمالية 11
، حي الكرمة  ي نرصلي

شارع محمد الغضبان 
 األول، القرصين

اءة القرصين الشمالية 12 ي 3نهج الصيادين عدد  الي 
ق   ، حي الشر

ي القرصين كوكسينال القرصين الشمالية 13
ق   نهج عمر بن الخطاب حي النورالشر

 الكتاكيت القرصين الشمالية 14
للشباب والرياضة، خلف المندوبية الجهوية 
ي القرصين   1200الحي األولمب 

ي الند القرصين الشمالية 15
 قرب مدرسة المسعدي القرصين 3حي القضاة  تويب 

ي القرصين حديقة األطفال القرصين الشمالية 16  أمام المدرسة اإلبتدائية الشان 

اعم  القرصين الشمالية 17 ي القرصين الي 
 حي النور الثان 

 قرب الملعب 1حي الكرمة جنة العصافي   القرصين الشمالية 18

 نهج عىلي باش حانبة حي السالم القرصين 111 دريم الند  القرصين الشمالية 19

 نهج أنغوال حي البساتي   القرصين 3 خطوة خطوة القرصين الشمالية 20

ي  14شارع  عالم الطفل القرصين الشمالية 21
 ـدد القرصين120عــ جانف 

ي القرصين األمل القرصين الشمالية 22  نهج فطومة بورقيبة الحي األولمب 

 مالئكة الفردوس القرصين الشمالية 23
ي 
وشر كة الحي  ، قرب شر ي

حي السالم الثان 
 القرصين



 نهج صالح الميساوي، عرقوب ميمون، القرصين سجود القرصين الشمالية 24

ف الدين، حي النور القرصين نور المعارف الشماليةالقرصين  25  قرب زاوية شر

 مودي الند القرصين الشمالية 26
حي باب العرائس خلف حمام العسكري، الحي 

، القرصين ي  األولمب 

 ، حي النور القرصين38نهج ابن رشيق عدد  الصفاء القرصين الشمالية 27

 ، حي البساتي   القرصين13الحدائق عدد نهج  البساتي    القرصين الشمالية 28

 نهج القرنفل حي النور القرصين السنافر الصغار القرصين الشمالية 29

 شارع سمامة، حي البساتي   األول القرصين حبيبة  القرصين الشمالية 30

، حي السالم القرصين المناهل القرصين الشمالية 31  شارع عبد العزيز السبيكي

، حي الكرمة اآلفاق الشماليةالقرصين  32  القرصين 1نهج عبد هللا بن الزبي 

، حي البساتي    كيدز  القرصين الشمالية 33 ي
 القرصين 2شارع األزهر الهادق 

 2نهج القايد بوشدادة، حي المنار سمارت كيدز القرصين الشمالية 34

 القرصيننهج إبراهيم بن دلهوم، حي النور  اإلخالص القرصين الشمالية 35

، حي البساتي    13 األمان القرصين الشمالية 36  نهج عبد السالم السنوشي

اء إيديال كيدز  القرصين الشمالية 37  شارع النجوم، حي الخرص 

، خلف مقىه الشيشخان 14شارع  بمبينو  القرصين الشمالية 38 ي
 جانف 

 الثالثنهج نابل، حي البساتي    ستار كيدز  القرصين الشمالية 39

 بولعابة النورس الصغي   القرصين الشمالية 40

 شارع الحسي   زروق، حي النور ميدو  القرصين الشمالية 41

ي  الخطوة األول القرصين الشمالية 42
 نهج موسكو، حي السالم الثان 

ي كيدز القرصين الشمالية 43  حي ميمون وراء مدرسة عرقوب ميمون هان 

 2، حي الفتح 40عدد  ماما سمايل الشماليةالقرصين  44

 3حي الفتح  آدم كيدز القرصين الشمالية 45

ي  القرصين الشمالية 46  نهج محمد الطاهر بن عاشور، حي النور 5 ستار بايب 

 المدينة الجديدة، قرب مرسة إبن سيناء مينينوس  القرصين الشمالية 47

ي نهج  الروضة القرصين الشمالية 48
 أنديرا غاندي حي السالم الثان 

 1233قرب المدرسة اإلبتدائية بوزقام  الحضن الداق    القرصين الجنوبية 49

 شارع الحبيب بورقيبة، بوزقام األمراء القرصين الجنوبية 50

 جنة العصافي   القرصين الجنوبية 51
نهج عىلي بن سليمان بجانب حمام األنس، 

 بوزقام

 الصفاء القرصين الجنوبية 52
الدغرة، القرصين الجنوبية  قرب المدرسة 

 االبتدائية 



 الزهور 53
حديقة زين 

 لألطفال
، حي  13نهج عدد  ي

بجانب مركز الحرس الوطب 
 الديوانة

ي النشين الزهور 54  1200حي الزهور القرصين  نهج الخمي 

 1200تقسيم سعد الدين حي الزهور القرصين  اآلفاق الزهور 55

ي سليم حي الزهور القرصين 72 البالبل الصغار الزهور 56  شارع المنح 

 1200ـدد حي الزهور القرصين 53نهج جالطة عـ األحالم الزهور 57

 نهج صيفية، حي الزهور  مريم الزهور 58

 ، حي الزهور القرصين6نهج األنوار عدد اللؤلؤ الصغي   الزهور 59

 نهج سيدي محرز، حي الزهور القرصين هاي كيدز الزهور 60

ي سليم بجانب حمام عبد الصمد الزهور الزهور 61  شارع المنح 

ي كيدز الزهور 62  ، حي الزهور1زنقة الجريد عدد إيمان هان 

  1نهج ابن رشيق عدد  المتفوق الزهور 63

 حاشي الفريد األحالم حاشي فريد 64

ي  سبيطلة 65
، حي المعهد األمان   نهج برلي  

ي أكاديمي  سبيطلة 66  نهج التحرير بايب 

 المالئكــة سبيطلة 67
ي سبيطلة  نهج غرة جوان حي الشور الغرن 

1250 

 النوي سبيطلة 68
حي المعهد  1نهج الدوحة أمام مدرسة الغابات 

 سبيطلة

ي  سبيطلة 69
 1250نهج سمامة سبيطلة  النعمان 

 1250نهج ليبيا  شارع سمامة سبيطلة  بو األخراص سبيطلة 70

اعم سبيطلة 71  حي المعهد سبيطلة الي 

 قبالة معهد فرحات حشاد الرخمات سبيطلة النجاح سبيطلة 72

ي كيدز سبيطلة 73  هان 
حي المعهد نهج اليمن سبيطلة قبالة المستشف  

 المحىلي بسبيطلة

 الحي العسكري سبيطلة أطفال الجيش سبيطلة 74

 نهج ليبيا شارع عىلي بن غذاهم سبيطلة البسمة سبيطلة 75

ة سبيطلة 76  شارع التحرير 47 األيادي الصغي 

 حي األساتذة سبيطلة المب   سبيطلة 77

وك الميساوي، حي الغابات  األمان سبيطلة 78 ة مي   قرب مخي  

 نهج القاهرة، حي المعهد سبيطلة أطفال من ذهب سبيطلة 79

ي سبيطلة ماما دليلة سبيطلة 80  نهج إبن خلدون، حي الشور الغرن 

 نهج عمر بن الخطاب، حي الفتح Mon paradis سبيطلة 81



 سبيطلة 82
Le palais 
d'enfance نهج المغرب 

 نهج الشباب المستقبل سبيطلة 83

 قرب المدرسة اإلبتدائية الرخمات سبيطلة الوجدان سبيطلة 84

ي  ماما علياء سبيطلة 85 ، حي الشور الغرن  ي
 نهج أبو الفرج اإلصفهان 

 وادي معيو الجنة سبيطلة 86

 1270سبيبة  جنة المالئكة سبيبة  87

 1270الرياض سبيبة حي  إسالم سبيبة  88

جس سبيبة  89  نهج اليونان، حي الرياض  الي 

 الصداقة سبيبة  90
ي سليم قرب محطة النقل  طريق معهد المنح 

ي ولجة عقيل، حي الرياض سبيبة 
 الريف 

 نهج المغرب، حي الفتح سبببة  اإلمتياز سبيبة  91

 عي   الخمايسية، سبيبة  نورسان سبيبة  92

ي  البياننور  سبيبة  93
 شارع الحبيب بورقيبة، قرب صيدلية العون 

 نهج إيطاليا، حي الرياض  األمي  الصغي   سبيبة  94

 1280وراء مقر البلدية جدليان  األمان جدليان 95

 جدليان 96
أوالدي وعالء 

 نوفمي  جدليان 7حي  الدين

 حي الشهداء الطيار الصغي   جدليان 97

 1216معتمدية العيون  العيون العيون 98

 العيون اإلمتياز العيون 99

ي سليم تالـة بــدر  تالة 100  1210حي المنح 

ي  ربيع الطفل  تالة 101
 1210شارع محمد الطاهر حركان 

ي  تالة 102
ي سليم تالة  روضب   1210حي المنح 

ي سليم األعىل تالة األمان تالة 103  حي المنح 

ي دلهومي  كوكسينال تالة 104
 شارع التيجان 

ي 17 مرح الطفولة تالة 105  شارع زغوان، حي الطيب المهي 

 حي المعهد األمي  الصغي   تالة 106

 نهج اإلكليل حي الفتح حيدرة 11 اليش والميسم حيدرة 107

 حي البساتي    اآلثار حيدرة 108

 1220حي اإلنطالقة نهج بابل فوسانة  األشبال  فوسانة 109

 أوالد بالنجاح، خمودة المجد فوسانة 110

 1220نهج األسد بن الفرات حي الفتح فوسانة   ماميتا فوسانة 111



 الفردوس فوسانة 112
طريق البنانة خمودة الشمالية )روضة الفردوس 

 بريد خمودة(

 نهج دمشق، حي السالم  سندريال  فوسانة 113

 نهج صالح بن يوسف حي الرياض فوسانة األوائل فوسانة 114

 نهج أبو نواس، حي الفتح  كينغ شايلد  فوسانة 115

ي فوسانة أكدمي كيدز فوسانة 116
 نهج بالل الحبشر

 نهج الجمهورية حي الرياض شموع الغد فوسانة 117

 فوسانة 118
Nihed happy 
kids  جامع النور -أوالد بنجاح 

 خمودة الشمالية منار السبيل  فوسانة 119

 1240شارع الحبيب بورقيبة فريانة  149 الفوز فريانة 120

 1240نهج قابس حي اإلزدهار فريانة  الهدى فريانة 121

 الفتح  فريانة 122
ي نهج  ي فريانة  14شارع الطيب المهي 

جانف 
1240 

اعم فريانة 123  الي 
حي أوالد عبد الرحيم قرب معمل الخياطة 

 فريانة

 نهج ابن الجزار حي الزاوية فريانة مملكة األمراء فريانة 124

 حي النور تالبت قرب جامع الرحمة أسيل للتمي    فريانة 125

 الطفل السعيد فريانة 126
شارع الحبيب بورقيبة، األحواش فريانة/ ص ب 

 فريانة 1240 33

اء فريانة أحالم الطفولة فريانة 127 ي حي الخرص 
ق   العرق الشر

 حي البلد، فريانة اإلبتسامة فريانة 128

 حي الرحاب، نهج المأمون فريانة التيسي   فريانة 129

 حي األمان قرب مركز حرس المرور، فريانة أسيل فريانة 130

 1240نهج الحامة حي اإلزدهار فريانة  الهداية فريانة 131

ي سفيان، األحواش  باست كيدز فريانة 132  فريانةشارع معاوية بن أن 

 السنافر فريانة 133
بجانب المدرسة اإلبتدائية اإلزدهار، حي 

 اإلزدهار فريانة

 قوس قزح فريانة 134
شارع الحبيب بورقيبة، حي الحرس قرب إدارة 

 التجهي   فريانة

 شارع الحرية، قرب المستودع البلدي بتالبت الجنان للتفوق فريانة 135

 أوالد عبد الرحيمحي  فاطمة الزهراء فريانة 136

 شارع محمد باألحول، البلد  Mami Toussa فريانة 137



 شارع فرحات حشاد، نهج جربة قطر الندى فريانة 138

ي  الياسمي    فريانة 139
 شارع الهادي العجالن 

 1214حي الشهداء ماجل بلعباس  الشهداء ماجل بلعباس 140

 التجاري ماجل بلعباسالحي  أحالم الطفولة ماجل بلعباس 141

 األوائل ماجل بلعباس 142
الحي التجاري الماجل بلعباس قرب جامع 

 الهدى

 قبالة المستوصف، الماجل بلعباس المتفوق ماجل بلعباس 143

 الحي الجديد الماجل بلعباس النوارس ماجل بلعباس 144

 أجيال اإلبداع ماجل بلعباس 145
ي  14شارع 

ل عدد  جانف  ، قرب محطة 2مي  
 عجيل ماجل بلعباس

 طريق اإلعدادية، الحي الجديد ماجل بلعباس الهناء ماجل بلعباس 146

ي مريم ماجل بلعباس 147
 شارع البحرين، حي الشهداء ماجل بلعباس عصافي  سب 

ي لشارع المكسيك، ماجل بلعباس مملكة األمراء ماجل بلعباس 148
 نهج أفف 

 

 

األطفال بوالية القصرينمحاضن   

  

 عنوان المؤسسة  المؤسسة  المعتمدية  ع/ر 

جانفي خلف مقهى شيشخان القصرين 14شارع   بمبينو القصرين الشمالية  1  

جانفي  18شارع  73 األنس القصرين الشمالية  2  

( القصرين3حي القضاة )حي الفتح بايبي الند القصرين الشمالية  3  

الشمالية القصرين  4   Laأمي سيسي   

Coccinelle 

 حي البساتين األول قبالة السجن المدني

، حي المنار7نهج أحمد بن مصطفى عدد  مريومة الند  القصرين الشمالية  5  

 

 


