
 

األطفال بوالية قبلي  ناضمحالقائمة اإلسمية ل  

 ع/ر المعتمدية المؤسسة عنوان المؤسسة

 01 دوز الشمالية حضانة عصافير الجنة نهج الديوان حي أوالد يحي دوز

النزلة قبلي 05نهج الجامع عدد   02 قبلي الجنوبية محضنة جنة الصغار 

01طريق قابس كلم    محضنة الملوك 
الشماليةقبلي   

 

03 

طريق قابس قبلي 01نهج أحمد التليلي عدد  04 محضنة الكراميش 
 05 محضنة بلقيس البياز قبلي

 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال بوالية قبلي 

 ع/ر المعتمدية المؤسسة عنوان المؤسسة

 01 قبلي الشمالية روضة السنافر بالقطعاية القطعاية

المنصورةروضة التضامن  المنصورة  02 قبلي الشمالية 

 03 قبلي الشمالية روضة التضامن قبلي قبلي

4235منطقة طنبار   04 قبلي الشمالية روضة النخيل 

 05 قبلي الشمالية روضة األرادة طريق قابس قرب محطة عجيل

 06 قبلي الشمالية روضة الخمائل نهج خير الدين باشا طريق قابس

الشماليةقبلي  روضة الفردوس الرابطة  07 

 08 قبلي الشمالية روضة األمراء تنبيب

 09 قبلي الشمالية روضة طيور الجنة نهج ابن سينا قبلي

 10 قبلي الشمالية روضة البدور نهج اندونيسيا النزلة الجوفية

 11 قبلي الشمالية روضة أحالم الطفولة المنصورة قبلي

 12 قبلي الشمالية روضة الفردوس قبلي البياز

الورد الجوري روضة ليماقس قبلي  13 قبلي الشمالية 

 14 قبلي الشمالية روضة العهد  ليماقس قبلي

 15 قبلي الشمالية روضة جنة الصغار القطعاية قبلي

 16 قبلي الشمالية روضة البيان القطعاية قبلي



دنيا األطفالروضة  نهج السعودية النزلة قبلي  17 قبلي الشمالية 

الهيثم طريق توزر قبليشارع ابن   18 قبلي الشمالية روضة الحدائق 

 19 قبلي الشمالية روضة السندباد قبلي

 20 قبلي الشمالية روضة ميامي قبلي

 21 قبلي الشمالية روضة األماني نهج المنوبي العزابي طريق قابس قبلي

 22 قبلي الشمالية روضة األمل طنبار طنبار قبلي

 23 قبلي الشمالية روضة براء الند أوالد يعقوب قبلي

 24 قبلي الشمالية روضة العصافير استفطيمي قبلي

شعاع األملروضة  الحي اإلداري طريق توزر  25 قبلي الشمالية 

18نهج عمر الخطاب عدد   26 قبلي الشمالية روضة البراعم قبلي 

 27 قبلي الشمالية روضة البرعم الصغير تلمين تلمين قبلي

الجوفية نهج األلباني قبليالنزلة   28 قبلي الشمالية روضة الحنان 

 29 قبلي الشمالية روضــــــة الحنــــيـــن شارع بلقاسم البازمي

ABC KIDS طريق توزر قبلي روضة    30 قبلي الشمالية 

01طريق قابس كلم   31 قبلي الشمالية روضة األمانة كيدز 

الشماليةقبلي  روضة أحالم المستقبل طريق قابس  32 

 33 قبلي الشمالية روضة مملكة الصغار  طريق قابس بجانب المستشفى الجهوي

 34 قبلي الجنوبية روضة التضامن المساعيد المساعيد قبلي

 35 قبلي الجنوبية روضة التضامن ببشلي بشلي

 36 قبلي الجنوبية روضة المالئكة نهج صالح الدين األيوبي جمنة

النزلة 05نهج الجامع عدد   37 قبلي الجنوبية روضة جنة الصغار 

 38 قبلي الجنوبية روضة مالئكة الجنة الشكرية الجرسين

 39 قبلي الجنوبية طيور الجنة بالبليدات البليدات

بني محمد البراءة بني محمد  40 قبلي الجنوبية 

 41 قبلي الجنوبية روضة ينابيع الرحمة البليدات قرب مسجد الرحمة

اإلمام مالك جمنةنهج   42 قبلي الجنوبية روضة طيور الجنة 

 43 قبلي الجنوبية روضة اإلحسان الجرسين قبلي

 44 قبلي الجنوبية روضة *المرايا بازمة

 45 قبلي الجنوبية روضة النجاح بازمة قبلي

 46 قبلي الجنوبية روضة السنافر جمنة شارع الياسمين جمنة

الخطوة األولى جمنةروضة  نهج الجزائر جمنة قبلي  47 قبلي الجنوبية 



05نهج الجمهورية عدد   48 قبلي الجنوبية النجوم الصغار قبلي 

 49 قبلي الجنوبية روضة البيت الكبير جمنة حي الزهور جمنة

12أفريل النزلة قبلي  09نهج   50 قبلي الجنوبية روضة أحالم الزهور قبلي 

غليسية القدارةروضة التضامن  غليسية القدارة قبلي  51 قبلي الجنوبية 

 52 قبلي الجنوبية روضة أطفال الجيش قبلي

 53 قبلي الجنوبية روضة النسرين جنعورة قبلي

 54 سوق األحد روضة التضامن سوق األحد بوعبد هللا سوق األحد

 55 سوق األحد روضة زهور الغد زاوية العانس سوق األحد قبلي

البراءة  روضة أم الصمعة  56 سوق األحد 

 57 سوق األحد روضة الهداية أم الصمعة سوق األحد قبلي

 58 سوق األحد روضة السنافر نهج البنفسج بالمنشية

 59 سوق األحد روضة طيور الجنة جزيرة الوحيشي سوق األحد قبلي

 60 سوق األحد روضة المالئكة الصغار سوق األحد قبلي

 61 سوق األحد روضة الهديل فطناسة سوق األحد قبلي

 62 سوق األحد روضة الريان ببشري بشري سوق األحد قبلي

 63 سوق األحد روضة الغفران أم الصمعة سوق األحد قبلي

 64 سوق األحد روضة البراءة فطناسة سوق األحد قبلي

 65 سوق األحد روضة الجنان المنشية سوق األحد قبلي

 66 سوق األحد روضة السندباد أم الصمعة سوق األحد قبلي

 67 سوق األحد روضة األمير نهج ابن رشد المنشية سوق األحد

 68 سوق األحد روضة األحالم بوعبد هللا سوق األحد

 69 سوق األحد روضة المنار بوعبد هللا سوق األحد قبلي

 70 سوق األحد األيادي الصغيرة بوعبد هللا قرب صيدلية فتحي بوشعيرة

سوق األحد قبليبوعبد هللا الغربية   71 سوق األحد روضة النوارس 

 72 سوق األحد ألجل عيون الطفولة بشري سوق األحد قبلي

(روضة الطفل السعيد )سوق األحد بوعبد هللا سوق األحد  73 سوق األحد 

 74 سوق األحد روضة الرحمة بنقة نقة سوق األحد قبلي

الشوشة نقةروضة التضامن اإلجتماعي  الشوشة نقة سوق األحد  75 سوق األحد 

 76 سوق األحد أنامل األمــــل جزيرة الوحيشي سوق األحد

 77 سوق األحد روضة الكرامة نقة نقة سوق األحد

سوق األحد 02الشعلية   78 سوق األحد روضة رواد الغد 



مارس 02حي أوالد منصور بجانب مدرسة   79 دوز الشمالية روضة التضامن دوز 

24 أوالد يحي ص ب  80 دوز الشمالية روضة الكرامة 

 81 دوز الشمالية روضة الطفل السعيد حي العبادلة

دوز 01روضة الزهور  حي العبادلة  82 دوز الشمالية 

 83 دوز الشمالية روضة الياسمين حي التحرير القلعة دوز

 84 دوز الشمالية روضة األمير الصغير بالقلعة حي الزهور القلعة

القلعةحي الزهور   85 دوز الشمالية روضة جنة العصافير 

 86 دوز الشمالية روضة واحة األطفال قرب مدرسة بنحمرون

 87 دوز الشمالية روضة الريحان قرب قصر البلدية حي أوالد منصور

 88 دوز الشمالية روضة جيل المستقبل بالقلعة حي النور القلعة

الشماليةدوز  روضة النوارس حي العبادلة القديمة  89 

 90 دوز الشمالية روضة األمتياز حي بني سلمى طريق مطماطة دوز

 91 دوز الشمالية روضة األمير الصغير حي أوالد عبد هللا العوينة دوز

 92 دوز الشمالية روضة األنس حي أوالد منصور دوز الشرقي

 93 دوز الشمالية روضة األريج حي أوالد يحي قبالة مكتب البريد

الزهور القلعةحي   94 دوز الشمالية روضة الغد المشرق بالقلعة 

 95 دوز الشمالية روضة أكادمية األطفال شارع جمال عبد الناصر دوز

 96 دوز الشمالية روضة اإلمتياز بالقلعة حي السعادة القلعة

 97 دوز الشمالية روضة التألق دوز حي أوالد سلمى دوز

ماما بالقلعةروضة راحة  حي السعادة القلعة  98 دوز الشمالية 

 99 دوز الشمالية روضة الوفاء القلعة حي الوفاء القلعة

 100 دوز الشمالية روضة مالئكة الرحمان حي العبادلة دوز الشرقي

 101 دوز الشمالية روضة أمين القلعة حي النور بجانب المدرسة الخاصة القلعة

الشماليةدوز  روضة السندباد القلعة القلعة دوز  102 

 103 دوز الشمالية روضة فتافـــيت السكـــــر حي أوالد يحي دوز الشرقي

 104 دوز الشمالية روضة بسمة للتفاؤل حي أوالد يحي دوز

 105 دوز الشمالية روضة اإلرتقاء العبادلة دوز الشرقي

 106 دوز الشمالية روضة جيهان القلعة

 107 دوز الشمالية روضة اإلرادة العوينة

 108 دوز الشمالية روضة المالئكة الصغار دوز الشرقية

 109 دوز الشمالية روضة الرياحين العوينة الجنوبية

 110 دوز الشمالية روضة ستار صغار العوينة الجنوبية



 111 دوز الجنوبية روضة الوالء حي الجالئلة دوز الغربي

1روضة األنطالقة زعفران دوز  112 دوز الجنوبية 

النجاح نويل حي  113 دوز الجنوبية روضة المستقبل 

2روضة األنطالقة زعفران دوز  114 دوز الجنوبية 

 115 دوز الجنوبية روضة الرقي زعفران قرب مكتب البريد

 116 دوز الجنوبية روضة جنة الصغار حي الواحة نويل

01روضة الحنين  دوز الغربي  117 دوز الجنوبية 

الجنوبية دوز روضة التضامن نويل  118 

 119 دوز الجنوبية روضة فضاء الطفولة شارع زاوية الشيخ عمران نويل

2روضة الحنين  غليسية دوز  120 دوز الجنوبية 

 121 دوز الجنوبية روضة الياسمين زعفران دوز

 122 دوز الجنوبية روضة مريم حي لعبيدات دوز الغربي

 123 دوز الجنوبية روضة الهداية حي الجاليلة دوز

روضة  happy kids دوز الغربي  124 دوز الجنوبية 

 125 دوز الجنوبية روضة النور غليسية

 126 الفوار روضة التضامن الفوار الفوار

 127 الفوار روضة التضامن غيدمة غيدمة

 128 الفوار روضة*المالئكة الصغار الطفولة حي النور الفوار

 129 الفوار روضة أحالم الطفولة حي النور الفوار

 130 الفوار روضة البراعم حي الهدى الفوار

 131 الفوار روضة الحفظ واألمان حي المستقبل الفوار

 132 الفوار روضة جنة العصافير الفوار حي المستقبل الفوار

 133 الفوار روضة *رسيل حي المستقبل الفوار

 134 الفوار روضة طيور الجنة غيدمة غيدمة الشمالية الفوار

 135 الفوار روضة األوائل حي السالم الفوار

 136 الفوار روضة مملكة الطفل حي المستقبل الفوار

 137 الفوار روضة الطفل الذكي غيدمة الجنوبية الفوار

 138 الفوار روضة طيور الجنة الفوار حي المستقبل الفوار

 139 الفوار روضة أريج الجنة الفوار حي الهدى الفوار

الشرقية الفوارالصابرية   140 الفوار روضة اإلمتياز الفوار 

 141 الفوار روضة البالبل الفوار حي الهدى الفوار

 142 الفوار روضة األمــــان حي السالم الفوار



 143 الفوار روضة أوائل الرمال الصابرية الشرقية

روضة  happy kids الصابرية الغربية  144 الفوار 

األبرارروضة  الصابرية الغربية  145 الفوار 

 146 الفوار روضة المبدع الصغير الصابرية الشرقية

 147 الفوار روضة النجاح الصابرية الشرقية

 148 الفوار روضة حماة الوطن حي المستقبل الفوار

 149 رجيم معتوق روضة التضامن رجيم معتوق رجيم معتوق

 150 رجيم معتوق ورود الرمال النصر رجيم معتوق

 151 رجيم معتوق روضة براعم الفردوس الفردوس رجيم معتوق

 


