
 بوالية باجة رياض األطفالقائمة 
 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للبلديات 

 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 شارع أبو القاسم الشابي باجة الجنوبية روضة المستقبل 01
 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للوزارات 

 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 لمسيدالحي العسكري با باجة الجنوبية روضة العصافير 01
 مجاز البابحي الوالية  مجاز الباب روضة الجيش 02

 

  للتضامن اإلجتماعيالقائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة 

 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 قرب عمارة الجيش طريق عمدون  باجة الشمالية التضامن 01
التضامن سيدي  02

 إسماعيل
 سيدي إسماعيل باجة الجنوبية

 حي الرياض نهج الهادي شاكرالمعقولة باجة الجنوبية التضامن المعقولة 03
 نهج الطيب المهيري  عمـدون  التضامن عمدون  04
 حي الورود نفزة ضامن نفزةتال 05
 نهج أبو ظبي عين مراد تبرسق التضامن تبرسق 06
التضامن مجاز  07

 الباب
 مجاز الباب 1حي الشامخ عدد  مجاز الباب

 نهج غزة حي فظة سيدي الرايس مجاز الباب  2التضامن  08
التضامن وادي  09

 الزرؤقاء
 وادي الزرقاء وادي الزرقاء

 سيدي إبراهيم قبالطحي  قبالط التضامن قبالط 10
 

 الخاصةقائمة اإلسمية لرياض األطفال ال

 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 باجة الشمالية الزهور 01
9000 

 01عدد حي المنار 

 جانفي 18شارع  باجة الشمالية السنديان 02
03 

 باجة الشمالية الفرسان
نهج قصر هالل حي السكر باجة 

 الشمالية
 نهج الباجي اإلفريقي حي البوكاري  باجة الشمالية أنغام الياسمين 04
 حي الذهبية نهج البركة  باجة الشمالية البراعم 05
 مكرر 250حي النزهة  باجة الشمالية اإلسراء 06



07 
 باجة الشمالية النجاح

قصر  314القيروان نهج  295
 باردو 

 نهج صالح المغراوي  باجة الشمالية الوالء 08
باجة المستقبل مركز الحرس  الشماليةباجة  الحلم 09

 الوطني 
 1المنار  35عدد  باجة الشمالية مالئكة الرحمان 10
11 

 باجة الشمالية كراميش
 نهج أبوا القاسم بن الناجي

 
 9000نهج رمادة  10 باجة الشمالية عائشة 12
 قرب عمارة الجيش طريق عمدون  باجة الشمالية النور 13
 حي المنار باجة الشمالية منارة البراعم 14

 شارع عمر المختار حي الميموزا باجة الشمالية المنيار 15

 حي ابن خلدون باجة  58 باجة الشمالية صابرين 16

 23مقسم باجة المستقبل عدد  باجة الشمالية األمان 17

 حي المنار الخامس باجة الشمالية الطفل السعيد 18

 60الطيب المهيري عدد  حي باجة الشمالية أهال أطفال 19

 باجة الجديدة 142عدد   باجة الشمالية األوديسة 20

حي المنظر الجميل طريق  25  باجة الشمالية مامي 21
 كساب

 حي الضمان  باجة الشمالية شهد 22

 حي الشفاء طريق كساب 36 باجة الشمالية النحلة الصغيرة 23

 المحلةمجمع نادية  47 باجة الشمالية راحة ماما 24

  115حي الميموزا عدد  باجة الشمالية آمنة 25

 قصر باردو نهج صنعاء باجة الشمالية أكاديمية كيدز 26

27 
 دار الطفل

 باجة الجنوبية
9000 

 سيدي اسماعيل

 نهج الرازي  7 باجة الجنوبية المناهل  29

 حي الصحة  سيدي فرج  باجة الجنوبية النجاح 30
 AFHنهج معروف الرصافي  12 باجة الجنوبية  راحة ماما  31
 حي الصحة نهج الحبيب سيدي فرج  باجة الجنوبية أحلى صغار  32
   9000نهج الحبيب ثامر  باجة الجنوبية  براعم خديجة  33
  11نهج الفاضل بن عاشور عدد  باجة الجنوبية  قوس قزح  34
 نهج الهادي السعيدي باجة الجنوبية  األريج 35
 شارع الحبيب بورقيبة  باجة الجنوبية الورود البيضاء 36
 نهج النرجس حي األلفة  02عدد باجة الجنوبية أميلكار 37



 نهج الفل حي السعادة المعقولة  باجة الجنوبية لينة 38
 سيدي السهيلي   باجة الجنوبية سمارت السهيلي 39
 أوت 13نهج  باجة الجنوبية ماي سكول  40
 حي الفردوس الهواري  باجة الجنوبية  البوكيمون   41
 نهج معبد ابن عباس  باجة الجنوبية كتكوت  42
43 

 اسبري ايديكاديف
نهج بيرم التونسي حي الوكالة  16 باجة الجنوبية

 العقارية للسكنى
44 Le petit 

Loulou 
حي  27نهج طه حسين عدد  باجة الجنوبية

 الروضة
 باجة الجنوبية–الحمرونية  الجنوبيةباجة  صغار المحبة 45
 شارع أبو القاسم الشابي  باجة الجنوبية عباقرة قرطاج 46
 حي األنس المعقولة باجة الجنوبية النوارس 47
 حي األنس المعقولة باجة الجنوبية السندباد 48
 نهج حانون الجبل األخضر 08 باجة الجنوبية الغصون الخضر 49
 شارع الحرية المعقولة الجنوبيةباجة  كيدز 50
الرياض/  يشارع الشهداء ح باجة الجنوبية أرض الطفولة 51

 المعقولة
شارع الطيب المهيري  112عدد  باجة الجنوبية مالك الدرة 52

 حي الرياض المعقولة/
53 

 المالئكة 
 عمدون 
 شارع الحبيب بورقيبة  9030

 عمدون  طيور الجنة 54
 

 نهج علي البلهوان

 حي الروضة عمدون  العباقرة 55
56 

 النجاح
 نفزة

9010 
 حي الحرية طريق ماطر

 54حي الحرية عدد  نفزة الفراشات  57
 وشتاتة أمام المدرسة االبتدائية نفزة الفوز 58
 قرب الصيدلية -وشتاتة نفزة النوابغ    59
 حي الورود نفزة 23 نفزة كراميش 60
 الزهور نفزةحي  نفزة عصافير الجنة  61
 حي المنظر الجميل نفزة نفزة البراءة 62
 شارع الحبيب بورقيبة نفزة البراعم 63
 مجاز الباب جنة المالئكة  64

9070 
 2حي المنزه عدد 

 عرقوب مجاز الباب مجاز الباب الياسمين  65
 01حي العزيمة عدد مجاز الباب الفردوس  66
 مجاز الباب البراعم  67

 مجاز الباب الجنةطيور  68

 نهج العربي زروق مجاز الباب مجاز الباب  راحة ماما 69
  2حي العزيمة  مجاز الباب جنة األطفال  70



 حي الياسمين  28 مجاز الباب حلم الطفولة 71
 9070مجاز الباب  2حي الزياتين  مجاز الباب المنيار 72
 شارع الحبيب بورقيبة مجاز الباب المعالي 73
 حي المنزه مجاز الباب براعم  االمتياز 74
 1حي المنزه عدد مجاز الباب كوكسينال 75
 نهج فلسطين مجاز الباب األمان 76
77 

 األوائل
 تبرسق
 حي الزياتين الثاني 9040

  2حي النسيم  تبرسق جنة المالئكة 78
 نهج جمال عبد الناصر 15 تبرسق العهد الجديد 79
 حي الشباب تبرسق تبرسق الطفل الملك 80
 حي الشباب تبرسق 67 تبرسق مملكة األطفال 81
 حي عين الكرمة تبرسق تبرسق السوسن 82
 حي الشباب تبرسق 86 تبرسق باربي 83
 دقة الجديدة تبرسق تبرسق األمراء 84
 تستور البراعم 85

9060 
 السلوقية 20زنقة الجامع عدد 

 الناصرنهج عبد الرحمان  تستور جنة الصغار 86
 حي البساتين تستور مي  87
 وادي الزرقاء تستور دنيا األطفال  88
 نهج سيدي نصر تستور تستور عصافير الجنة  89
 -وادي الزرقاء  المالئكة الصغار 90

 تستور
 قبالة المستوصف القديم

 تستور 1حي النسيم  تستور براعم الجنة 91
 تستور 45حي مالك عدد  تستور البالبل 92
93 

 نغم الطفولة
شارع المسجد األقصى السلوقية  تستور

9014 
 حي ابن زيدون تستور تستور األوائل 94
 حي غرناطة تستور تستور دريم كيدز 95
 حي غرناطة تستور تستور السنافر 96
 حي سبينيار تستور تستور تويتي الند 97
براءة األطفال  98

 األبرار
 تستور

 الزرقاءبجانب مركب الطفولة وادي 

 مارس تستور 02نهج  تستور الطفل المبدع  99
 زنقة عبدهللا بن عباس السلوقية تستور مريم 100
101 

 الياسمين
 قبالط
 حي االنبعاث قبالط 9080

 شارع الحرية قبالط قبالط النوابغ 102
 حي سيدي إبراهيم قبالط قبالط قوس قزح 103
 الحي التيجاري تيبار تيبار الفوز  104
 حي العمال تيبار         تيبار        الجيل الصاعد 105

 

 

  األطفال محاضنلالقائمة اإلسمية 



 
 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

01 
نهج العياضي الباجي  باجة الشمالية  جنة الطفل

  8الذهبية عدد 
 حي الحدائق باجة الشمالية النور  02

03 
 باجة الشمالية دروب النور

طهران قصر باردو نهج 
 298عدد 

04 
 باجة الشمالية النعيم

باجة المستقبل عدد 
179 

05 

 باجة الجنوبية أرض الرضيع

شارع عمر شويخة 
مقابل الهيئة المستقلة 
لإلنتخابات الجبل 

 األخضر
06 

 باجة الجنوبية فاطمة
شارع الجمهورية عدد 

50  
07 

 مجاز الباب اللؤلؤة الصغيرة
طريق باجة حي الشامخ 

 نهج طبرقة 
 حي فرحات حشاد  32 عمدون  خطوتي األولى 08

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


