
 
 
 

 القائمة اإلسمية لرياض ومحاضن األطفال بوالية بن عروس
 
  

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للبلديات 

 

 

 

 

 

 لرياض األطفال التابعة للجمعيات والمنظمات القائمة اإلسمية 

 العنوان المعتمدية المؤسسة 

 مرناق سيدي سعد مرناق روضة التضامن 04
 نهج حسن حسني عبد الوهاب مرناق مرناق روضة التضامن 05
 نهج عامر الجالصي سيدي مصباح المدينة الجديدة  المدينة الجديدة روضة التضامن 06
 شارع االستقالل حي الوفاق فوشانة التضـامن 07
 نهج الحبيب ثامر حي الرياض المحمدية التضـامن 08
 جانفي مرناق14شارع مرناق جمعية اقرأ 09

   

    الخاصةلرياض األطفال القائمة اإلسمية 

 
 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 نهج البشير صفر 3 مقرين روضة رانيا 10

 نهج ابن سينا مقرين 7 مقرين روضة جيهان 11

 العنوان المعتمدية المؤسسة ع/ر

 شارع الجمهورية مقرين العليا 9 مقرين مقرين العليا 01
 نهج بالريجيا مقرين الرياض مقرين مقرين الرياض 02
  مقرين شاكر مفرين شاكر  03



 
  روضة  12

AMG نهج الحسين بوزيان مقرين 4 مقرين 

 نهج االمام ابن عرفة 8 مقرين روضة الفونتان 13

 نهج الهدى3 مقرين روضة جاك بريفار 14

 نهج فتحي الزليطني 7 مقرين روضة الماوس األخضر 15

 نهججالطة مقرين 2 مقرين روضة براعم الفوز 16

 نهج سوسة 5 مقرين روضة امتنان 17

 نهج العربي زروق مقرين 16 مقرين روضة السنافر 18

 نهج موسى ابن نصير 7 مقرين روضة نوارة عيني 19

 نهج الفاضل بن عاشور مقرين شاكر 7 مقرين روضة مصابيح الهدى 20

 نهج النزاهة مقرين شاكر 11 مقرين روضة السالم 21

 نهج الفاضل بن عاشور مقرين شاكر 13 مقرين روضة األوائل 22

 بوشوشة ص نهج 12 مقرين روضة راحة ماما 23

 نهج النخيل سيدي رزيق 2 مقرين  روضة جنة المالئكة  24

 مقرين الرياض  نهج واد تاسة 5 مقرين روضة الطفل الملك 25

 نهج بالريجيا مقرين الرياض مقرين روضة الكوثر 26

 نهج علي الدوعاجي 3 مقرين روضة كنزي  27

 السعادة نهج 05 مقرين  ستار كيدز  28

 الموصلي إبراهيم نهج 11 حمام الشط عالم األأطفال 29

 حي الطاهر صفر حمام الشط 2  حمام الشط قطرات الندى 30

 شارع البيئة حمام الشط102 حمام الشط خطواتي األولى 31

 نهج خالد بن الوليد برج السدرية  7 حمام الشط   المنيار  لألطفال  جنة  32



 
 نهج عدن بئر الباي حمام الشط 2 حمام الشط   قيسون  33

 نهج الزيزفون حي نزهة سلطان برج السدرية20 حمام الشط   المرح الوان 34

 شارع البيئة حمام الشط 96 حمام الشط   أمنة 35

 مكرر نهج ابن رشيق حمام الشط 2 حمام الشط   تويتي  36

 نهج لبنان حمام الشط 3 حمام الشط   ساكورا 37

 نهج زهير السافي حمام الشط 7 حمام الشط   المالك الصغير 38

 نهج المعر ي حمام الشط  06 حمام الشط   الطفل الذكي   39

 نهج البرتقال حي نزهة سلطان برج السدرية 39 حمام الشط   الندماجيك  40

 نزهة السلطان برج السدرية  نهج الفنون حي 1 حمام الشط   الزهراء 41

 نهج األرجوان حي  نزهة السلطان برج السدرية10 حمام الشط   البنون  42

 بن جمعة حي الكعبي برج السدلرية 178 حمام الشط جنان المرح 43

44 
 صغار أكاديمي

 السدرية برج توزر نهج 03 حمام الشط

45 
 روضة ماما

 الحرية شارع 28 حمام الشط

46 
 روضة اليمامة

 السدرية برج الواحة نهج 10 حمام الشط

 شارع أبو القاسم الزهراوي  بومهل السنافر 47

 البساتينشارع قابس بومهل  بومهل مريم 48

 حي السالم بومهل بومهل السالم 49

 نهج اإلمام سحنون  11 بومهل الدرة الصغيرة 50



 
 شارع الحرية 36 بومهل الفنان الصغير 51

 نهج الفاضل بن عاشور8 بومهل األمان 52

 شارع الحبيب بورقيبة 4 بومهل ملكة 53

 نهج السوسن الهواء الطلق 8 بومهل الحضن الدافئ 54

 نهج قطر تقسيم بيرم 22 بومهل البالبل 55

 بومهل شارع باريس4 بومهل براعم الفوز 56

 قبالة معمل هنكل حي الخليج بومهل بومهل قميرة الند 57

 بومهل البساتين نهج بن عروس بومهل ميكي ماوس 58

 نهج كربالء بومهل البساتين بومهل المالئكة 59

 الطلق بومهلالهواء  بومهل الياسمين  60

 تقسيم منوبي الساحلي بومهل البساتين بوهل نور الهدى 61

نهج المنصف باي بومهل5 بومهل البراعم 62  

 نهج الصداقة بومهل الاللئ 63

 الخليج بومهل البساتين بومهل ألعب وأتعلم 64

 نهج عبد العزيز الثعالبي بومهل البساتين 14 بومهل  البساتين 65

 نهج تطاوين بومهل 6بومهل بومهل الضحوك "فري موس"الطفل  66

 بومهل البساتين بومهل سمبا  67
 بومهل قربوح تقسيم بومهل بيت الطفل 68
 بومهل قليبية نهج 40 بومهل األرض المرحة 69



 
 بومهل المزريوي  حي حي ان ابن نهج 01 بومهل كيدز ويلدز 70
 02البساتين بومهل األنصاري  زكياء نهج 08 بومهل عزيزة 71

 الطلق بالهواء عثمان بن تقسيم الزهراء نهج 20 بومهل عش المالئكة  72
 المنى حي السالم نهج 02 بومهل الخطوات األولى 73
 البساتين بومهل االنطالق نهج 12 بومهل النحلة الصغية 74
 بومهل الحرية نهج 12 بومهل كالينو 75
 بومهل الخامس محمد شارع 69 بومهل الصغيرةاأليادي  76
 تونس ديار قبالة النجار محمد نهج بومهل نوران 77
 بومهل البساتين بومهل بيتي الثاني 78
 حي الدوكالي مرناق مرناق ماما لألطفال 79
 نهج الجمهورية مرناق 35 مرناق نور التميز 80
 عمارة زهرة مرناق مرناق حمزة للعباقرة  81
 نهج الهادي السعيدي حي الشيخ مرناق 29 مرناق 2حمزة للعباقرة 82
 حي الرسالة مرناق مرناق مريم 83
 نهج الفاضل بن عاشور مرناق مرناق السنافر 84
 نهج حسان بن ثابت حي المزيان مرناق 6 مرناق أحضان ماما 85
 بئر الجديد الخليدية مرناق مرناق المجد 86
 فرش العنابي مرناق مرناق األمهاتراحة  87
 حي فرش العنابي الخليدي ة مرناق مرناق اإلمتياز 88
 حي النوامر الخليدية مرناق المالك الصغير 89
 الزاوية مرناق مرناق  النور 90
 مرناق2نهج الرحمة حي األمل  مرناق األمل 91
 نهج الفاضل بن عاشور مرناق10 مرناق جنة الصغار 92
 العاص بن عمر نهج 08 مرناق السنافر 93



 
94 

 2زيزو 
 مرناق المزيان حي الوقاص أبي ابن نهج مرناق

 
 مرناق المزيان حي مرناق بوانكاري    المزيانروضة أطفال  95
 لبريكي حي مرناق شامة 96
 العبيدي الهادي نهج 29 مرناق حمزة للعباقرة 97
 سعد سيدي  مرناق المبدع 98
 فرش العنابي الخليدية مرناق اإلمتياز 99

 شارنيكول نهج 22 بن عروس الوادي أطفال 100
 36نهج الحبيب ثامر عدد بن عروس روضة األمير 101
 نهج أبو القاسم الشابي24 بن عروس روضة المرح 102
 مارس بن عروس 2نهج 47 بن عروس روضة المعتز 103
 9مارس عدد  2نهج  بن عروس روضة المستقبل 104
 التعمير حي الزهراء نهج 8 بن عروس جنة الصغار 105
 شارع باريس  45 بن عروس روضة البرعم الصغير 106
 6نهج دمشق عدد  بن عروس روضة علي بابا 107
 عروس بن صفاقس نهج 05 بن عروس طيور الجنة 108
 الرويسي يوسف مثلث 20 بن عروس الياسمين 109
 عروس بن باستور لويس01 بن عروس الصغيرالعبقري  110
 الرباط نهج 28 بن عروس المنيار 111

 رادسس نهج الطيب المهيري  رادس أجيال المستقبل 112
 نهج الشارية رادس المحطة 13 رادس عزيز 113
 ش محمد علي31 رادس الغزالن 114

 نهج سبيطلة رادس مليان 9 رادس تاج االمراء 115
 سوسة نهج الكاف  2 رادس المالئكةجنة  116

 رادي مونجيل فرنس نعج  رادس األنوار 117

 رادس مليان سوسة هجن2 رادس لألطفال نزهة 118
 رادس نهج بن األغلب9 رادس براعم 119

 القرية المتوسطية 9عمارة161شقة رادس يسرى  120



 
 بن عبيد هللا رادس نهج طلحة12 رادس بية الند 121
 رادس الغابة رادس المالئكة 122
 منجيلنهج الباكستان رادس  رادس منجيل 123
 رادس نهج الفرابي22 رادس كيدز ايدن 124
 الشاطئ رادس بورقيبة الحبيب شارع 127 رادس هنيني  125
 حي الطيب المهيري رادس نهج الظهيرة52 رادس ماما حياة 126
 رادس نهج علي بن عياد2 رادس سندباد 127
 نهج الدغباجي حي الطيب المهيري 12 رادس عصافير الجنة 128
 رادس مليان الجمهورية ارع ش  رادس بئر طراز 129
 شارع الحبيب بورقيبة رادس 44 رادس أميرة 130
 الشاطئنهج الحكمة رادس 30 رادس هالو كيتي 131
 نهج عمر الخيام رادس4 رادس النخب 132
 نهج علي بن عياد رادس2 رادس سندباد 133
 نهج خديجة بنت خويلد رادس10 رادس الياسمين 134
 رادس نهج بن خلدون 3    رادس أجيال عيدودة 135
 المتوسطية القرية 31عمارة 535 رادس االمتياز 136
 رادس مليان رادس قاليليو 137
 نهج بالل بن رباح حي محمد علي 29 رادس اإلمتياز 138
 نهج الكواكب رادس مليان1 رادس أفق شمسك 139
 نهج تونس رادس45 رادس الهناء 141
 رادس رباح بن بالل نهج 29 رادس اإلمتياز 142
 نهج نابل رادس مليان رادس األمجاد 143
 الشاطئالبستان رادس  نهج 01 رادس البستان 144
 رادس بينوس حي الوفاق نهج 8 رادس فلة 145
 نهج النسيم رادس المدينة رادس كوكسينال 146
 علي محمد حي قرطاج نهج 21 رادس الؤلؤة 147
 خويلد بنت خديجة نهج رادس مروى  148
 مكرر رادس المدينة 45 عدد  الصدق نهج رادس المرح 149
 األغلب بن إبراهيم نهج 09 رادس البراعم 150



 
 الفرابي رادس المدينة نهج 22 رادس ايدن كيدز 151
 منجيل رادس الباكستان نهج رادس منجيل سكول 152
 نهج الطاهر بن عاشور حمام األنف 61 حمام األنف كوكسينال 153
 حمام األنف13نهج صالمبوعدد حمام األنف النجوم 154
 شارل نيكول حمام األنفشارع  41 حمام األنف الياسمين 155
 نهج الهادي نويرة حمام األنف 21 حمام األنف أمنة 156
 حمام األنفنهج الهادي نويرة  86 حمام األنف االمانة 157
 نهج الشهيد حسن بن صالح حمام األنف 10 حمام األنف سندريال 158
 حمام األنف نهج الحبيب بوقطفة 5 حمام األنف أحباب مريم 159
 حمام األنف شارع البيئة 42 حمام األنف يسرى  160
 نهج بغداد حي ابن رشيق حمام األنف 24 حمام األنف قوس قزح 161
 نهج صفاقس حي محمد علي حمام األنف 18 حمام األنف كنزة الند 162
 شارع الطيب المهيري  11 حمام األنف المستقبل أجيال 163
 حمام األأنف1نهج ابو ذر الغفار عدد األنفحمام  البراءة 164
 صفر الطاهر الحرية نهج 4 حمام األنف ماما صفاء 165
 األنف حمام الجزائر نهج 31 حمام األنف األحالم أرض 166

 األنف حمام علي محمد حي السالم نهج 15 حمام األنف بيكاسو 167
 األنف حمام حشاد فرحان شارع 16 حمام األنف كيدز آدم 168
 الجويني الهادي نهج 17 حمام األنف كيدز ريحانة 169
 نهج قابس 4 حمام األنف الطفل دار 170
 بوصفارة حي كونساي  أرناست نهج 02 حمام األنف المواهب 171
 اإلستقالل نهج 05 حمام األنف األنس 172
 1شارع أبو القاسم الشابي المروج 9 المروج تويتي   173
 1نهج محمود الباجي المروج 8 المروج دارنا 174



 
 1شارع فرحات حشاد المروج المروج تاج الطفولة 175
 1نهج تونس المروج10 المروج الفوز 176
 1نهج محمد المرزوقي المروج 15 المروج كتكوت 177
 1نهج محمد الزغباني المروج  13 المروج إقبال 178
 3المروجنهج الجزائر  3المروج النخلتين 179
 3مكرر نهج بنغازي المروج 1 المروج المهدي 180
 3جانفي المروج 14نهج  المروج صغار ستار 181
 3نهج الحرمين الشريفين إقامة ألفة المروج المروج الحدائق 182
 3نهج الزيتونة المروج2 المروج اإلمتياز 183
 3نهج اليمن المروج1 المروج بنت ولد 184
 1المروج المروج التميز 185
 3شارع فرنسا المروج 33 المروج النجوم 186

 3نهج جيبوتي المروج المروج مرام 187
 03المروج الزياتين حي المروج البراعم 188

 3نهج ابن البيطاراقامة البستان المروج 174 المروج أسيل  189

 3نهج مكة المروج المروج طيور الجنة 190
 3نهج المغرب المروج3 المروج سمارت كيدز 191
 3القدس  المروج شارع أسماء إقامة 65 المروج صغاري  192
 3إفريقيا المروج نهج 25 المروج النور 193
 1المروج المروج مملكة األطفال 194
 1األمل الروج حي المروج الجوهرة 195
 3إفريقية المروج شارع 13 المروج عالم األطفال 196
 3إفريقية المروج شارع 19 المروج نسرينا لألطفال 197



 
 3القصعة المروج بئر حشاد فرحات حي المروج أحالم الطفولة 198
 4شارع باريس  المروج  42 المروج األمراء 199
 4شارع باريس المروج المروج كوكسنال 200
 4اقامة الفردوس المروج المروج كوثرأطفال   201
 4نهج الرفراف المروج7 المروج السالمأطفال  202
 5نهج ليون المروج 16 المروج نغم الطفولة 203
 5نهج منزل بوزلفة المروج 16 المروج نور الهدى 204
 5مارس المروج20شارع 18 المروج رياحين الجنة 205
 5نهج منزل بوزلفة  المروج المروج مرحال 206
 5المروجنهج قربة  المروج المعرفة 207
 5نهج البرهان المروج المروج المتفوق  208
 5المكنين المروج نهج 15 المروج حلمة 209
 6تقسيم الريان المروج المروج دار ميمة 210
 غقامة 6المروج  المروج األوائل 211
 6المروج 78مقسم  المروج الين للعباقرة الصغار 212
 القصرين شارع 53 المروج البراعم الصغار 213
 4بروكسال المروج نهج 03 المروج طه 214
 4نهج اسبانيا المروج 39 المروج الشمس الضاحكة 215
 AFH تقسيم 391 المروج ريما 216
 6المروج 45 عدد AFH تقسيم المروج المبدع الصغير 217
 4إيزلندا المروج نهج 13 المروج الخطوة األولى 218
 06المروج الدغباجي محمد نهج 06 المروج فضاء المبدع 219
 04المروج باريس نهج 06 المروج بيت الطفل 220



 
 جنة الصغار 221

 بن 04المروج الوهاب عبد حسني حسن نهج 65 المروج
 عروس

 6المروج 16 مقسم دج المروج لمسة 222
 21عدد شقة 14 مدرج األمان إقامة المروج آية 223
 6المروج 250تقسيم المروج الصغير المالك 224
 6المروج FH تقسيم المروج ذكيا كن 225
 4اسبانيا المروج نهج 39 المروج األنوار 226
 4المروج موسكو نهج 06 المروج الكرم 227
 6المروج AFH 225تقسيم المروج مجدو لألطفال 228
 5 المروج جويلية 25 المروج اللؤلؤة 229
 نهج الصفصاف المدينة الجديدة 4 الجديدةالمدينة  دنيا االطفال 

 نهج البشير التليلي المدينة الجديدة  المدينة الجديدة القصـــــــــر 230
 شارع فيصل بن عبد العزيز الم الجديدة  المدينة الجديدة االمير الصغير  231
 المدينة الجديدة  108شارع الشهداء عدد المدينة الجديدة عزيــــــــــز 233
 نهج فيصل بن عبد العزيز المدينة الجديدة  39 المدينة الجديدة االمـــــــان  234
 نهج تونس المدينة الجديدة  7 المدينة الجديدة قوس قـــزح 235
 نهج فخرالدين الرازي المدينة الجديدة   المدينة الجديدة بايبي الند  236
 نهج الخرطوم  المدينةالجديدة  38 المدينة الجديدة ستار كيدز  237
 .نهج الحبيب بو قطفة المدينة الجديدة 93 المدينة الجديدة منيـــــــــــة 238
 الرابطة حي حمزة نهج المدينة الجديدة اللئ المستقبل  

 نهج بوسالم المدينة الجديدة  23 المدينة الجديدة بيكــاسو  239
 نهج ابو جعفر الصمادحي المدينة الجديدة  2 المدينة الجديدة اطفال المستقبل  240
 نهج بنقردان المدينة الجديدة  8 المدينة الجديدة السمـــــــاح 241
 نهج نابل المدينة الجديدة  المدينة الجديدة دار اميمة  242



 
 سوريا نهج 68 المدينة الجديدة أطفال القادة  243
 نهج القاهرة المدينة الجديدة 629مقطع  المدينة الجديدة اكتشاف 244
 مفترق نهج عزيز تاج و الطيب علية المدينة الجديدة  المدينة الجديدة كيدز اكاديمي  245
 .نهج المغرب المدينة الـــــجديدة 79 المدينة الجديدة العالم الصغير   246
 نهج صفاقس المدينة الـــــــجديدة المدينة الجديدة ديزناي هاوس 247
 الياســــــــــميناتنهج سبيطلة  8 المدينة الجديدة روضة السالم  248
 تقسيم العنابي بــــرج الغربال  الياسمينات  31 المدينة الجديدة روضة االمراء 249

 حي الفل الياســــمينات  461 المدينة الجديدة روضة الياسمين  250

 نهج جلولي فارس الياسمينات 58 المدينة الجديدة جنة اطفال االنس 251

 نهج زمزم الياســـــــــــمينات  17 المدينة الجديدة ياسين كيدز  252

 الجديدة المدينة الصيدلية حي الياسمين نهج 86 المدينة الجديدة الطيار الصغير 253
 اقامة ايمان اليـــــــــــاسمينات  المدينة الجديدة الخطوة االولي  254

 الياسمينات 48تقسيم سيفيا عدد  المدينة الجديدة النجــــوم  255

 نهج افالطون الياسمينات   9 المدينة الجديدة اية الكوثر 256
 نهج الشاذلي خزندار الياسمينات  16 المدينة الجديدة حدائق الجنة  257
 نهج حسان بن ثابت الياسمينات  45 المدينة الجديدة االنوار 258
 نهج اسماء بنت ابي طالب الياسمينات  135 المدينة الجديدة االمل  259
 02 الجديدة المدينة شوقي أحمد نهج المدينة الجديدة األنس واألماني 260
 بنعروس الياسمينات المدينة الجديدة لينة ونور 261
 الجديدة المدينة الرمانة حي طنزانيا نهج المدينة الجديدة عصافير المدينة 262
 الجديدة المدينة بالي حي األرجنتين نهج المدينة الجديدة األطفالأحالم  263
 ليبيريا نهج 24 المدينة الجديدة بايبي ستار 264



 
 إقامة مروى عمارة س الزهراء الزهراء النجمة 265
 بورقيبة الحبيب شارع 109 الزهراء البراعم 266
 شارع طه حسين الزهراء 48 الزهراء أليفة 267
 الصفاء نهج 69 الزهراء األصدقاء 268
 شارع فرحات حشاد الزهراء الزهراء الجود 269
 الحيب بورقيبة ارع ش  الزهراء ماي بايبي 270
 القادر عبد عمارة 07 عدد الزهراء جنان الرفاعي تقسيم الزهراء العبقري الصغير 271
 نهج قسنطينة الزهراء13 الزهراء ريماس 272
 حي الحبيبنهج الحدائق  51 الزهراء حنين كيدز 273
 نهج الصخيرة الزهراء 4 الزهراء األمراء الصغار 274

 الزهراء الهول حي فلسطين نهج 31 الزهراء الطفل المتميز 275

 نهج سوسة الزهراء 06 الزهراء جنة األطفال 276

 الحريري  نهج 10 الزهراء الكمنجة 277

 نهج الطاهر الخميري 38 الزهراء وئام 278

 نهج موريطانيا الزهراء 26 الزهراء زهرة األطفال 279

 نهج يوسف الرويسي27 الزهراء بامبينو 280
 الزهراء حشاد فرحات شارع الزهراء صغير صغير 281
 شارع باريس الزهراء 7 الزهراء الزهراء كيدز 282

 سليم الزهراء نهج المنجي 58 الزهراء أوالدي 283
 نهج سيدي بن سعيد96 الزهراء براعم طريق المعرفة  284
 نهج اللنهرو 13 الزهراء الزهراء لألطفال  285
 بوكاف الصادق نهج 60 الزهراء المواهب كيدز 286
 الزهراء جانفي14 شارع 54 الزهراء بامنبي الند 287
 حي حشاد تقسيم الدالجي  01 المحمدية أطفال أميمة  288



 
 2نهج كوناكري حي النسيم  14 المحمدية بدرالبدور 289
 نهج مالطة حي السالم 57 المحمدية هـديـل 290
 نهج صالح بوشوشةحي النزاهة 4 المحمدية األمـراء 291
 أريحة حي حشاد نهج 29 المحمدية االزهـور 292
 نهج باب بحر إقامة األحمدي  115  فـلـة 293
 حي التوفيق 36 المحمدية الجيل الجديد 294
 نهج محمود الماطري حي القصر  المحمدية الياسمين  295
 نهج بحر التيراني إقامة المستقبل 205 المحمدية حـنيـن 296
 نهج السيدة المنوبية قرية بدر 775 المحمدية إبداع الطفولة 297
 حي الشابي المحمدية المحمدية خلدون  إبن 298
 اقامة األنس 13 المحمدية عزيز 299
 نهج ابن المقفع حي النزاهة المحمدية زيـنـب والزهراء 300
 تقسيم األحمد حي النسيم 256 المحمدية سنافراألمراء   301
 تقسيم األحمد حي النسيم 618 المحمدية 2طيور الجنة  302
  2طريق بيرين حي حشاد  المحمدية أسيل  303
 تقسيم األحمدي حي النسيم 566 المحمدية الطفل الضحوك 304
  2نهج البقالطة حي القصر  المحمدية حنان  305
 نهج مسك الليل حي العلمي  25 المحمدية علي با با  306
 إقامة الفردوس المحمدية 26 المحمدية ميار 307
 إقامة المنيار قرية بدر  المحمدية جنة األطفال 308
 إقامة النورس قرية بدر  314 المحمدية الجيل القادم  309
 شارع الحرية  المحمدية دار الطفل 310
 نهج المدرسة حي الهضاب 30 فوشانة عـرفـان 311
 فوشانة المستقبل حي  الجاحظ نهج فوشانة األنا الصغير 312



 
 نهج الهادي شاكر 3 فوشانة زهرة المدائن 313
 نهج الجديدة حي المسك 16 فوشانة األحــالم 314
 حي الفتح 128مقسم  فوشانة سنـدرال 315
 نهج االمام بكر 4 فوشانة الياسمـين 316
 نهج محمود الماطري حي االمل فوشانة صـالح 317
 نهج حسين بوزيان حي العمري  2 فوشانة الفرسـان 318
 نهج قرطاج حي المستقبل 83 فوشانة عـبـيـر 319
 الكناري  نهج خواجة حي فوشانة النرجس 320
 نهج البرتغال حي الهضاب فوشانة سمايل كيدز 321
 2حي الهضاب  404 فوشانة األمراء الصغار 322
 نهج البرتغال حي الهضاب 33 فوشانة األمير الصغير 323
 المساكن والقضاةديوان  67 فوشانة الطفل المبدع 324
 نهج صالح الدين األيوبي حي الهضاب 34 فوشانة يسر 325
 دوار الحوش نعسان فوشانة أطفال الـبـدر  326
 شارع المحطة نعسان فوشانة االمـتـياز 327
 اقامة القرنفل تقسيم الوفاء فوشانة السندباد 328
 مارس نعسان 20شارع  فوشانة المبدع الصغير 329
 نهج عمر بن عبد العزيز حي الهذيلي 26 فوشانة األحـالم 330

 شارع الشهداء  نعسان فوشانة حلم أوالدي 331
 حي الهناء نعسان 13 فوشانة علي با با 332
 نهج امرئ القيس فوشانة2 فوشانة آفاق 333
 مكرر 5 ثامر الحبيب نهج النسيم حي فوشانة الوئام 334
 نهج البرتغال حي الهضاب فوشانة33 فوشانة  األمير الصغير  335
 إقامة فادي حي الوفاق فوشانة فوشانة سندرال 336



 
 فوشانة 2 المغيرة 13عدد األنس تقسيم فوشانة سهومة 337
 الوفاق عقارية تقسيم 327 عدد فوشانة "chez mamiعند أمي " 338
339 

 الفونتان
 فوشانة المغيرة الهضاب حي 02عدد إيطاليا نهج فوشانة

 FH تقسيم فوشانة األريج 340
 117 عدد الوفاء تقسيم فوشانة رحاب المعرفة 341
 الهضاب حي الصادقية نهج 08 فوشانة العبقري الصغير 342
 نعسان القيروان نهج 39 فوشانة آالء 343
 بكار حي 22 فوشانة نوران لألطفال 344

 
 
 

 القائمة االسمية لمحاضن األطفال بوالية بن عروس 

 ع/ر
 العنوان المعتمدية المؤسسة

 نهج ابن سينا مقرين 7 مقرين جيهان 01

 الهدىنهج 3 مقرين جاك بريفار 02

 نهج صالح الدين بوشوشة مقرين 12 مقرين راحة ماما 03

 نهج الحسين بوزيان مقرين4 مقرين ج -م –أ  04

 مكرر نهج ابن رشيق حمام الشط 2 حمام الشط تويتي 05

 نهج المعري حمام الشط6 حمام الشط الطفل الذكي 06

 برج السدرية حمام الشط بريق العالم 07



 
 نهج الزيزفون حي نزهة سلطان برج السدرية20 حمام الشط المرح ألوان 08

 
 بومهل الهواء الطلق بومهل الياسمين 09

 بومهل الهواء الطلق بومهل بيتي الثاني 10

 بومهل الهواء الطلق بومهل عش المالئكة 11

 بومهل البساتين بومهل دار الطفل 12

 بامبينو 13
 

 نهج ممر حاتم الطائى نهج العربي قبادو بومهل 4 بومهل

 نهج طلحة بن عبيد اله محمد علي رادس رادس بية الند 14

 الجمهورية رادسشارع  رادس بئر طراز 15

 نهج حومة السوق إلقامة خيري رادس 12 رادس قاليلو 16

 رادس مليان  رادس كيدي كيدز 17

 3نهج عمان المروج 3المروج بيبي فان 18

 3المروج عمان نهج 23 3المروج مهارات الطفل 19

 الباجي محمود نهج 24 1المروج حذا مماتي 20

 4الجمهورية إقامة هادية المروجشارع  4المروج ماجيك كراش 21

 4شارع باريس المروج6 4المروج بيت الطفل 22

 شارنيكول نهج 22 بن عروس محضنة أطفال الوادي 23

 عروس بن الجزائر ونهج الجريد نهج زاوية 29 بن  عروس نور 25



 
 نهج الحبي بوقطفة حمام األنف5 حمام األنف احباب مريم 26

 2الجديدة المدينة الصنهاجيين نهج30 المدينة الجديدة متعة الصغير 27

 3صفاقس المدينة الجديدة نهج 225 المدينة الجديدة ديزناي هاوس 28

 الياسمينات D 01 شقة" D"مدرج إيمان إقامة المدينة الجديدة الخطوة األولى 29

 3الجديدة المدينة الرابطة حي الحجاج بن مسلم نهج23 المدينة الجديدة مملكة األطفال 30

 238عدد الخير نهج المدينة الجديدة عالم األطفال 31

 نهج موريطانيا الزهراء 26 الزهراء زهرة األطفال 32

 نهج باريس الزهراء 7 الزهراء الزهراء كيدز 33
تقسيم البحر األبيض المتوسط   cاقامة مروى عمارة الزهراء النجمة 34

 الزهراء
 الغزالي نهج 05 عدد الزهراء ملكة الثلج"الزا" 35

 الرشيد هارون  نهج 10 الزهراء Les talents" بيبي المواهب 36

 نهج الفرابي حي الرياض مرناق 6 مرناق بايبي هدى 37

 فوشانة 02 األمل حي تشفين ابن نهج 03 فوشانة دار الرضيع 38

 فوشانة شحرور نهج القضاة الديوان تقسيم 67 فوشانة الطفل المبدع 39

 فوشانة الهضاب حي 19عدد الوفاق عقارية تقسيم فوشانة خطواتي األولى 40

 

 


