
 قائمة في مؤسسات الطفولة القانونية بوالية باجة

 ) رياض أطفال،محاضنأطفال،محاضن مدرسية(
 

 2019لسنة القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للبلديات 

 مالحظات الهاتف المديرة الباعث العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 قانونية 21662869 عائشة الماكني البلدية أبو القاسم الشابيشارع  باجة الجنوبية روضة المستقبل 01
 

 2019القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للوزارات لسنة

 مالحظات الهاتف المديرة الباعث العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

وزارة  لمسيدالحي العسكري با باجة الجنوبية روضة العصافير 01
 الدفاع

 قانونية 27.217.126 الوسالتيآمنة 

وزارة  مجاز البابحي الوالية  مجاز الباب روضة الجيش 02
 الدفاع

 قانونية 99.522.551 خولة الخضراوي 

 

 2019لسنة  للتضامن اإلجتماعيالقائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة 

 مالحظات الهاتف المديرة الباعث العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

01 
قرب عمارة الجيش طريق  باجة الشمالية التضامن

 عمدون 

 التضامن
 اإلجتماعي

روضة 
 21265861 القطيطي

غيرت المقر وفي 
انتظار موافاة اإلدارة 

 بالملف اإلداري 
التضامن سيدي  02

 سيدي إسماعيل باجة الجنوبية إسماعيل
 التضامن
 اإلجتماعي

 هندة الجبري 
22.900.897 

 قانونية

حي الرياض نهج الهادي  باجة الجنوبية التضامن المعقولة 03
 شاكرالمعقولة

 التضامن
 اإلجتماعي

نجالء 
 أودلحة

 قانونية 93810105

 التضامن نهج الطيب المهيري  عمـدون  التضامن عمدون  04
 اإلجتماعي

منيرة 
 قانونية 92.914.285 حجاجي

05 
 حي الورود نفزة ضامن نفزةتال

 التضامن
 اإلجتماعي

 سناء الغزي 
94.400.961 

غيرت المقر وفي 
انتظار موافاة اإلدارة 

  بالملف اإلداري 

 التضامن نهج أبو ظبي عين مراد تبرسق التضامن تبرسق 06
 اإلجتماعي

حميدة 
 الورغي

 قانونية 20.81.8401

التضامن مجاز  07
مجاز  1حي الشامخ عدد  مجاز الباب الباب

 الباب
 التضامن

 االإجتماعي
سعاد 
 قانونية 95.598.649 الرياحي

التضامن وادي  08
 التضامن وادي الزرقاء وادي الزرقاء الزرؤقاء

 اإلجتماعي
وفاء 

 قانونية 97.487.424 األندلسي

 التضامن حي سيدي إبراهيم قبالط قبالط التضامن قبالط 09
 اإلجتماعي

نعيمة 
 قانونية 78.454.374 الوسالتي

 



 2019قائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للخواص لسنة ال

 مالحظات الهاتف / المديرة الباعث العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

01 
 باجة الشمالية الزهور

9000 
 01عدد حي المنار 

 سهام الفرشيشي
 قانونية 78.452.979

 قانونية 97.496.689 المسعوديسلوى  جانفي 18شارع  باجة الشمالية السنديان 02
نهج قصر هالل حي السكر باجة  باجة الشمالية الفرسان 03

 الشمالية
 نجالء الحسناوي 

 قانونية 97.087.136 

نهج الباجي اإلفريقي حي  باجة الشمالية أنغام الياسمين 04
 البوكاري 

 قانونية 97.304.486 سعاد بن موسى

 قانونية 97.496.047 فايزة الجبري  حي الذهبية نهج البركة  باجة الشمالية البراعم 05
06 

 مكرر 250حي النزهة  باجة الشمالية اإلسراء
 إيمان المالكي
 97.690.361 سلسبيل الغربي

 قانونية

07 
 باجة الشمالية النجاح

قصر  314القيروان نهج  295
 باردو 

 سلوى الجبري 
 قانونية 96.624.590

 قانونية 96.408.403 نبيهة الغزي  نهج صالح المغراوي  الشماليةباجة  الوالء 08
باجة المستقبل مركز الحرس  باجة الشمالية الحلم 09

 الوطني 
 قانونية 25.129.969 ليليا دريوش

 قانونية 98.940.188 إيناس الموسي شارع المغرب الكبير باردو 229 باجة الشمالية بساتين الرضا 10
 قانونية 21.151.158 سمر العمراني 1المنار  35عدد  باجة الشمالية الرحمانمالئكة  11
12 

  نهج أبوا القاسم بن الناجي باجة الشمالية كراميش

 زينب الغزي 
 

 رجاء قطاري 
 قانونية 96.749.154

13 
 باجة الشمالية جنة المالئكة

جانفي عمارة الصندوق  18شارع 
الوطني للتقاعد والحيطة 

 االجتماعية

 أماني بن عيش
 قانونية 22.401.298

14 
 9000نهج رمادة  10 باجة الشمالية عائشة

محمد إكرام 
 الوسالتي

 آمال العدواني
 قانونية 23.926.890

 قانونية 21.345.318 كريمة الدالعي قرب عمارة الجيش طريق عمدون  باجة الشمالية النور 15
الشماليةباجة  منارة البراعم 16  قانونية 97.019.226 عائدة الطوجاني حي المنار 

 قانونية 55.109.792 سيرين الدريدي شارع عمر المختار حي الميموزا باجة الشمالية المنيار 17

 قانونية 50.769.263 عائدة بنوري  حي ابن خلدون باجة  58 باجة الشمالية صابرين 18

19 
 23باجة المستقبل عدد مقسم  باجة الشمالية األمان

 هدى الزديني
 قانونية 96.349.102 زينب العبيدي

20 

 المنار 40حي الرفاهة عدد  باجة الشمالية األماني

 أماني العرفاوي 

92.108610 

غيرت المقر وفي 
انتظار موافاة 
اإلدارة بالملف 

  اإلداري 
 حنان القاسمي نهج معبد ابن العباس باجة الشمالية أمير 21

تم اقتراحها للغلق من  94458467 الكوكيقمر 
 طرف متفقد الطفولة

22 
 نادية الورهاني حي المنار الخامس باجة الشمالية الطفل السعيد

 قانونية 92.170.428 هالة الريحاني



 قانونية 58.145.469 وئام الجبري  60حي الطيب المهيري عدد  باجة الشمالية أهال أطفال 23

24 
 إكرام الرزقي باجة الجديدة 142عدد   الشماليةباجة  األوديسة

 قانونية 24.528.800 كوثر الزوابي

شارع محمد بن كحلة طريق  باجة الشمالية   الفريال 25
 عمدون 

 قانونية 94.449.333 مريم العمدوني

حي المنظر الجميل طريق  25  باجة الشمالية مامي 26
 كساب

 قانونية  95.141.946 فوزية المنجلي

 قانونية 53.114.193 حنان الربيعي حي الضمان  باجة الشمالية شهد 27

28 
 باجة الجنوبية حضن أمي

9000 
 نهج عقبة بن نافع

 خديجة مرواني
 قانونية 95.145.264

جالل الدين  نهج الرازي  7 باجة الجنوبية المناهل  29
 قانونية 97.218.362 الحبوبي

الجنوبيةباجة  النجاح 30  قانونية 97.495.868 نجالء العماري  سيدي فرج  حي الصحة  
31 

 باجة الجنوبية  راحة ماما 
نهج معروف الرصافي  12

AFH 
 رندة الكوكي

 قانونية 97.934.430

حي الصحة نهج الحبيب سيدي  باجة الجنوبية أحلى صغار  32
 فرج 

 قانونية 96.134.889 راضية العرفاوي 

 قانونية  97.795.208 سنية المشري  حي األساتذة  باجة الجنوبية  األوائل  33
 قانونية  لمياء قسيم   9000نهج الحبيب ثامر  باجة الجنوبية  براعم خديجة  34

 قانونية 25.642.369 منى الغربي  11نهج الفاضل بن عاشور عدد  باجة الجنوبية  قوس قزح  35

 قانونية 92.114.987 هندة المسعودي نهج الهادي السعيدي باجة الجنوبية  األريج 36

 قانونية 20.990.492 أم السعد الجويني شارع الحبيب بورقيبة  باجة الجنوبية الورود البيضاء 37

38 
 أميلكار

 باجة الجنوبية
 نهج النرجس حي األلفة  02عدد

محمد الحبيب 
 الحامدي

 وفاء عشي
78.457.400 

 قانونية

 زهرة البجاوي  نهج الفل حي السعادة المعقولة  باجة الجنوبية لينة 39
  قانونية 95.390.951 سهى بلطي

 قانونية - - حي أميلكر سيدي فرج باجة الجنوبية البراعم 40

41 
 سمارت السهيلي

 باجة الجنوبية
 سيدي السهيلي  

 عائدة عامري 
 عفاف وذيني

95.880.158 
53.584.545 

 قانونية

 ايمان العافي أوت 13نهج  باجة الجنوبية ماي سكول  42
 ياسمينة الرياحي

 قانونية 26.819.719

 قانونية 98.565.596 عزة الصمادحي حي الفردوس الهواري  باجة الجنوبية  البوكيمون   43

 قانونية  97.923.828 عفاف وذيني نهج معبد ابن عباس  باجة الجنوبية كتكوت  44

نهج بيرم التونسي حي  16 باجة الجنوبية اسبري ايديكاديف 45
 الوكالة العقارية للسكنى

 قانونية 93.040.799 نادرة الزارعي 

46 
 مونبليزير

 باجة الجنوبية
 حي الروضة الهواري 

نادية بن الحاج 
 92.621.730 قاسم

غيرت المقر وفي 
ايداع ملف انتظار 

  جديد
47 Le petit 

Loulou 
حي  27نهج طه حسين عدد  باجة الجنوبية

 الروضة
 قانونية 58.369.737 مديحة الغربي

 فاطمة البليلي باجة الجنوبية–الحمرونية  باجة الجنوبية صغار المحبة 48
 نسرين بن الزين

 قانونية 99.233.769



 محبوبة الحامدي شارع أبو القاسم الشابي  باجة الجنوبية عباقرة قرطاج 49
 قانونية 95.165.865 هناء الصالحي

49 
 عمدون  المالئكة 

9030 
 شارع الحبيب بورقيبة 

 جنينة المديني
92.287.383 

 قانونية

50 
 طيور الجنة

 عمدون 
 نهج علي البلهوان 

 هاجر الحسني
40.986.066 

 قانونية

51 
 حي الروضة عمدون  العباقرة

 أسماء منصوري 
28.019.308 

غيرت المقر وفي 
انتظار ايداع ملف 

 جديد
 نفزة النجاح 52

9010 
 قانونية 97.833.194 نجوى العبدلي حي الحرية طريق ماطر

 قانونية 92.114.956 سامية الفريحي 54عدد حي الحرية  نفزة الفراشات  53
 قانونية 95.845.222 ليلى الزمالي االبتدائيةوشتاتة أمام المدرسة  نفزة الفوز 54
 قانونية 99.295.903 سالمة البهري  قرب الصيدلية -وشتاتة نفزة النوابغ    55
 الجازية الزمالية حي الورود نفزة 23 نفزة كراميش 56

 هبة الهويملي
78.471.514 

 
 قانونية

 عربية بوعلي حي الزهور نفزة نفزة عصافير الجنة  57
 قانونية 96.280.148 هاجر بوعلي

 قاونية 93.218.210 أميرة عوشاري  حي المنظر الجميل نففزة نفزة البراءة 58
59 

 مجاز الباب جنة المالئكة 
9070 

 2حي المنزه عدد 
 وهيبة األندلسي

99.639.468 
 قانونية

 هندةالماطوسي مجاز البابعرقوب  مجاز الباب الياسمين  60
 قانونية 22.484.230 الماطوسيسامية 

مقترح غلق من  98.919.890 لطيفة البهري  حي الغابات البلدة الجديدة  مجاز الباب الطفل الملك  61
 طرف السيد المتفقد

 منيرة التوكابري  01عددالعزيمة حي  مجاز الباب الفردوس  62
 قانونية 52.415.252 سيرين التوكابري 

 قانونية 50.367.069 سناء الفرشيشي حي الصدق 43 البابمجاز  البراعم  63

 قانونية 97.796.358 نسرين الماطوسي حي األمل العرقوب  مجاز الباب طيور الجنة 64
 مروى الطرابلسي نهج العربي زروق مجاز الباب مجاز الباب  راحة ماما 65

 قانونية 25.859.624 سارة الرياحي

 قانونية 22.671.389 هدى الهمامي  2حي العزيمة  مجاز الباب جنة األطفال  66
صبرين بن الحاج  حي الياسمين  28 مجاز الباب حلم الطفولة 67

 عمار
 قانونية 27.282.662

مجاز الباب  2حي الزياتين  مجاز الباب المنيار 68
9070 

 علية الشواشي
 قانونية 96.688.073 سهام المدنيني

 قانونية 23.885.506 سهام العمري  شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب المعالي 69
 قانونية 26.473.022 آمال لسود حي الصدق مجاز الباب نور الشمس 70
 قانونية 97.083.313 سميرة الكوكي حي المنزه مجاز الباب براعم  االمتياز 71
72 

 اليسر
 مجاز الباب

 طريق باجة
 الكلبوسيفاطمة 

 23.313.009 اسالم العربي
غيرت المقر وفي 
انتظار ايداع ملف 

 جديد
73 

 تبرسق األوائل
 حي الزياتين الثاني 9040

 ربح الحسني
96.623.340 

 قانونية

 قانونية 97.099.224 ريم الجزيري   2حي النسيم  تبرسق جنة المالئكة 74



 نجيبة البوزايدي الناصرنهج جمال عبد  15 تبرسق العهد الجديد 75
 قانونية 23.682.628 زكية النواعي

عبد الرحمان بن  حي عين مراد طريق باجة  تبرسق النور  76
 قانونية 28.788.591 الطاهر

 لطيفة الخياري  حي الشباب تبرسق تبرسق الطفل الملك 77
 قانونية 40.976.975 لميه الرزقي

 هيثم المدوري  الشباب تبرسقحي  67 تبرسق مملكة األطفال 78
 قانونية 25.740.755 آماني المدوري 

 سوسن الهمامي حي عين الكرمة تبرسق تبرسق السوسن 79
 سلمى بالحاج علي

99.584.830 
99.509.927 

 قانونية

 تستور البراعم 80
9060 

 قانونية 96.529.994 بسمة البحريني السلوقية 20زنقة الجامع عدد 

 بشرى التاهنتي نهج عبد الرحمان الناصر تستور الصغارجنة  81
 قانونية 97.000.384 محمد الطرابلسي

 قانونية 97.496.598 رفيعة عليوة حي البساتين تستور مي  82
 قانونية 96.888.840 ياقوتة العرفاوي  وادي الزرقاء تستور دنيا األطفال  83
 قانونية 94.324.427 زينب الجبالي مارس تستور 20حي  تستور الياسمين 84
 قانونية 97.107.607 حنان البنتور نهج سيدي نصر تستور تستور عصافير الجنة  85
86 

 المالئكة الصغار
 -وادي الزرقاء 

 قبالة المستوصف القديم تستور
 مريم المالكي 

93.643.454 
 قانونية

 قانونية 95.498.639 سالمةحنان بن  تستور 1حي النسيم  تستور براعم الجنة 87
 قانونية 96.529.896 محمود الهمامي تستور 45حي مالك عدد  تستور البالبل 88
شارع المسجد األقصى السلوقية  تستور نغم الطفولة 89

9014 
 قانونية 92.496.500 نادية البحريني

 قانونية 22.073.774 عبير الماجري  حي ابن زيدون تستور تستور األوائل 90
 قانونية 55.058.776 سوار الفرياني حي غرناطة تستور تستور دريم كيدز 91
 قانونية 90.613.815 فاتن همامي  حي غرناطة تستور تستور السنافر 92
 وداد العكاز حي سبينيار تستور تستور تويتي الند 93

 شيماء السوسي
 قانونية 22.892.472

براءة األطفال  94
 األبرار

بجانب مركب الطفولة وادي  تستور
 الزرقاء

 قانونية 93.102.325 نوال الهمامي

95 
 قبالط الياسمين

9080 
 حي االنبعاث قبالط

 نادية العرفاوي 
 أميرة الحسني

97.718.990 
93.240.289 

 قانونية

المديرة تخلت عن  42.141.535 حنان السبعي شارع الحرية قبالط قبالط النوابغ 96
الروضةإدارة   

 قانونية 96.458.670 كريمة الدجبي تيبار الحي التيجاري  تيبار  الفوز 97
 ,قانونية 22.838.947 منال السليتي حي العمال تيبار         تيبار        المالئكة 98

 

  

 

 

 

 



 

 2019لسنة  للمحاضن المدرسية لقائمة اإلسمية ا

 
 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 الباعث/المديرة
 مالحظات الهاتف

 116حي الميموزا عدد  باجة الشمالية النموذجية 01
 باجة

 قانونية 40.488.357 امنة العمدوني

 مريم العمدوني حي الروابي باجة الجديدة باجة الشمالية  الفريال 02
 قانونية 98.238.261 حنان الريحاني

باجة  2تقسيم عدد  باجة الشمالية الينبوع الصافي 03
 المستقبل

 قانونية 24.522.800 إكرام الرزقي

 نجالء مسيحلي نهج إبن رشد الهواري  13 باجة الجنوبية علي الهواري  04
 قانونية 96.296.369 منيرة الحبوبي

نهج حانون الجبل  باجة الجنوبية صناع الحياة 05
 األخضر

 حمديسندس 
 قانونية 96.916.405 ألففة وهبي

06 
 شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب المعالي

 سهام العمري 
 23.885.506 

 قانونية

 قانونية 97.972.341 هند العيدودي حي السالمة مجاز الباب االمتياز 07

نهج فرنانة حي الغابات  مجاز الباب  كنوز المعرفة  08
 طريق باجة  مجاز الباب 

 سمية الوشتاتي
 قانونية 25.704.961 مروة الدريدي

حي البلدية مجاز  14 مجاز الباب النخبـــــــــــة 09
 اباب

 قانونية 50.656.643 أسماء الماطوسي

10 
 كوكسينال

 مجاز الباب
 حي الجالزية مجاز الباب

 سماح األندلسي
 52.322.871 يسرى المانسي

 قانونية

11 
 أكادمية االبداع

باديس حي شارع ابن  35 باجة الجنوبية
 الروضة الهواري 

 فاتن مقني
20.760.299 

 قانونية

12 
 قصر التميز

نهج علي الشواشي منزل  باجة الجنوبية
 1عدد 

 غزوة الهواري 
93.243.098 

 قانونية

13 
 التميز

فوق مقهى النخيل حي  مجاز الباب
المنزه شارع الحبيب 

 بورقيبة

 سماح الوسالتي
24.434.748 

 قانونية

14 
 األمل

نهج عمر بن  26 تستور
 9014الخطاب السلوقية 

 .55.906.827 ريم البحريني
20.045.043 

 قانونية

15 
 األيادي الصغيرة

وشتاتة أمام المدرسة  نفزة
 االبتدائية

 وئام حمايدي
99.265.029 

 قانونية

16 
 األجيال المدرسية

 وادي الزرقاء
 9013وادي الزرقاء 

 حسناء الهمامي
 92.172.432 الرياحيمريم 

 قانونية

17 
 األمان

مقسم باجة المستقبل عدد  باجة الشمالية
 باجة الشمالية  23

 زينب العبيدي
92.963.743 

 قانونية

 

 

 

 



 

 

  2019لسنة  األطفال محاضنلالقائمة اإلسمية 

 
 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 الباعث/ المديرة
 مالحظات الهاتف

نهج العياضي الباجي الذهبية  باجة الشمالية  جنة الطفل 01
  8عدد 

 قانونية 21.064.553 سلوى بوعبانة

02 
 حي الحدائق باجة الشمالية النور 

 كريمة الدالعي
 قانونية 21.345.318 هالة الوشتاتي

نهج طهران قصر باردو عدد  باجة الشمالية دروب النور 03
298 

 سيرين قنديل
 لطيفة السياري 

 قانونية 58.687.769

04 
 باجة الجنوبية أرض الرضيع

شارع عمر شويخة مقابل الهيئة 
المستقلة لإلنتخابات الجبل 

 األخضر

 أسماء بن نّوار
 قانونية 21.439.230

05 
 المعقولة كيدز كراش

حي الرياض شارع الحرية 
 المعقولة

 آمال المضغوني
 قانونية 99.999.685 سامية المضغوني

 هاجر عزوزي   50شارع الجمهورية عدد  باجة الجنوبية فاطمة 06
 نسرين حامدي

 قانونية 93.986.994

 تسنيم فطناسي 179باجة المستقبل عدد  باجة الشمالية النعيم 07
 األسعد الفطناسي

 قانونية 

 

01عدد رياض البلديات :   

  17عدد المحاضن المدرسية  الخاصة :                                                  02عدد رياض الوزرات: 

  09عدد التضامن اإلجتماعي :                                                 07عدد محاضن األطفال 

 عدد رياض الخواص :  98                العدد الجملي134

 

 


