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 عنوان المؤسسة بلدية المؤسسة المؤسسة  

   العالية الشمالية المعتمدية: العالية 

 نهج عمار بن يارس العالية الختمي    روضة األطفال المصطف  

 الخيتمي    العالية الشمالية روضة األطفال النجاح

 نهج تستور العالية العالية الجنوبية روضة األطفال الهدى 

اعم  نهج الهادي شاكر العالية العالية الشمالية روضة األطفال البر

 نهج الدار البيضاء العالية  العالية الجنوبية روضة االطفال قرص الطفولة 

 شارع فرحات حشاد حي الزياتي   العالية  العالية الجنوبية روضة االطفال المتفوق 

 إبن الحاجب العالية نهج  العالية الشمالية روضة االطفال النجوم 

 نهج علي بلهوان العالية العالية الشمالية روضة اطفال االمراء

 قرب جامع االمة حريزة  العالية الشمالية روضة اطفال طيور الجنة 

ي كيدز  حي محمد كسكسي العالية  العالية الشمالية الروضة النموذجية هابر

 التحرير العاليةنهج  الختمي    روضة األطفال الفضاء الرحب

 الختمي   العالية    روضة اطفال المبدع الصغب  

   أوتيك المعتمدية: أوتيك 

 روضة العبب  زهانة أوتيك  أوتيك روضة اطفال العبب  

 الحويض عي   غالل روضة الحويض 

ي    ج اوتيك أوتيك روضة اطفال النور   عي   غالل منطقة البر

 حي المنار عي   غالل  أوتيك روضة امنة 

 أوتيك زهانة  أوتيك روضة الرشاد 

 اوتيك الجديدة    روضة اطفال طالئع الغد 

رت الجنوبية  ز    تسكراية المعتمدية: بنز

اح المصيدة  باب ماطر روضة األطفال المصيدة   نهج االنشر

 لواتة  تسكراية روضة األطفال العصافب  

 شارع حبيبة جبالية المصيدة  34 حشادفرحات  روضة األطفال اإلمتياز

رت فرحات حشاد روضة األطفال الفرح  نهج حشاد ببر مسيوغة بب  

رت تسكراية روضة األطفال الفتح   نهج حبيبة جبالية المصيدة بب  

رت  تسكراية روضة األطفال إسالم كيدز ي عباس طريق برج طالب بب  
 حي بن 

رت الجنوبية  فرحات حشاد روضة األطفال العباقرة   حي حشاد بب  

 المرازيق طريق سيدي احمد  فرحات حشاد روضة األطفال هدير البحر

ي نافع تسكراية روضة األطفال شذى
 بن 

 ببر مسيوغة اللواتة روضة األطفال عالم الطفل

اعم رت  فرحات حشاد روضة األطفال البر  لواتة بب  

 مسيوغة حي حشاد طريق ببر  فرحات حشاد روضة األطفال الحمد 

 برج شلوف سيدي احمد  حي الجالء روضة األطفال قطر الندى

 روضة الفراشة تسكراية روضة األطفال الفراشة 

رت تسكراية روضة األطفال جنة األطفال   برج جباري بب  

رت تسكراية روضة األطفال نور النجاح  حافر مهر بب  

رتبرج  فرحات حشاد روضة األطفال اإلمتياز   جباري بب  
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 سكمة  169حي البساتي   عدد  باب ماطر روضة األطفال االجيال

ل بورقيبة لواتة تسكراية روضة األطفال السنافر  طريق مب  

رت  تسكراية روضة األطفال األشبال  ي نافع أحواز بب  
 بن 

رت فرحات حشاد روضة األطفال االمان  نهج الغزالة المصيدة بب  

رت الجنوبية فرحات حشاد روضة اطفال اكسجان  نهج البوسنة حي الصنوبر سكمة بب  

رت 168 فرحات حشاد روضة اطفال عروس البحر  حي البساتي   سكمة بب  

رت الجنوبية  تسكراية روضة اطفال السنافر  حافر مهر بب  

رت الجنوبية حي الجالء روضة االطفال اإليمان ي عمر بب  
 بن 

 الجالء حي  53   روضة اطفال عصافب  الجنة 

رت الشمالية  ز    حسن النوري المعتمدية: بنز

رت  413 حسن النوري روضة االطفال األمل  نهج الفاطميي   بب  

رت 5حي الضباط الصف شقة عدد حسن النوري روضة االطفال الجيش   بب  

رت  795 حسن النوري روضة االطفال الفردوس  ة بب    نهج عثمان الكعاك البحب 

 نهج النخيل طريق الناظور 2حي النخلة عدد  حسن النوري روضة االطفال مريم

 حي الواحة 72 حسن النوري روضة االطفال مها

م رت2 حسن النوري روضة االطفال بب   نهج قرطاج بب  

اءة هة طريق الكرنيش سيدي سالم  10 حسن النوري روضة االطفال البر  حي الب  

رت 100نعيمة عدد نهج ميخائيل  حسن النوري روضة االطفال الرحمان  بب  

رت حسن النوري روضة االطفال براعم اإليمان  شارع حبيب بورقيبة بب  

رت 72 حسن النوري روضة االطفال النخبة   حي عي   مريم بب  

رت 9 حسن النوري روضة االطفال إقرأ وإمرح ش حي االندلس بب    نهج برج الشر

رتشارع الحبيب بورقيبة  140 حسن النوري فضاء التمب     بب  

رت 15شارع النرص امام ملعب 1 حسن النوري روضة االطفال البلفدير  اكتوبر بب  

رت  حسن النوري روضة االطفال الجوهرة  حي الصحة بب  

رت  حسن النوري روضة االطفال البنفسج ان وادي المرج بب    حي الطب 

رتطريق برج  2حي النخلة عدد  حسن النوري روضة االطفال األمب  الصغب    طالب بب  

رت  3حي النخلة  حسن النوري روضة االطفال فضاء الطفولة   بب  

رت  حسن النوري روضة االطفال رنيم الطفولة   واد هراقة بب  

رت حسن النوري روضة االطفال الياسمي    ة بب    شارع محمد الخامس البحب 

رت  14شارع  267 حسن النوري روضة األطفال أمان كيدز ي بب  
 جانف 

رت 38 حسن النوري روضة األطفال األمراء   شارع فرحات حشاد بب  

 حي العسكري شارع حسن النوري حسن النوري روضة االطفال المناهل

رت  79 حسن النوري روضة االطفال الكوثر  ة بب    نهج الشاذلي خزندار البحب 

ي  رت  حسن النوري روضة األطفال الروابر ي بب    حي الروابر

رت  2 حسن النوري بوسينات روضة األطفال   نهج سيدي سالم بب  

رت  حسن النوري روضة األطفال الكوكسينال   نهج رأس العي   بب  

رت  252 حسن النوري روضة االطفال الطفولة   حي الهناء بب  

رت  حسن النوري روضة األطفال سيمبا  ي عبد الوهاب  بب  
 شارع حسن حسن 

رت  873حي واد الرمال عدد  حسن النوري روضة االطفال بيوبيو   الناظور بب  

رت  23 حسن النوري روضة االطفال الفة   نهج جلول المتالي بب  

رت  380 الهناء روضة االطفال الطفل االفضل  ة بب   م التونسي البحب   نهج بب 

رت المدينة روضة اطفال نونو  حي الهناء خلف المدرسة االبتدائية بب  

 03نهج تازركة عدد حسن النوري روضة اطفال افتح يا سمسم

رت  حسن النوري روضة اطفال العل ة بب    شارع ميخائيل نعيمة البحب 

ي االول
 شارع حسن النوري 53 المدينة خطواب 
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 المدينة روضة اطفال المنارة
رت) وان بب   نهج  31شارع افريقيا حي النخلة قرب مستودع سب 

رت   باب الخوخة بب  

 07عدد  05حي الواحة  المدينة روضة اطفال حياة 

رت الكرنيش روضة اطفال الفراشات  شارع الحبيب بورقيبة عمارة شهرزاد بب  

رت بجانب مطعم  عي   مريم  روضة اطفال جينيور اكادمي   petit mousseكرنيش بب  

ة 01 عي   مريم  روضة اطفال راحة ماما   شارع االمام علي البحب 

ي كيدز  رت  98 المدينة روضة اطفال هابر ة بب    نهج ابو جهاد البحب 

 نهج اسبانيا امام المدرسة االعدادية "الحداد" حسن النوري "smileyروضة اطفال سمايلي "

رت  20 الكرنيش روضة اطفال قرص االطفال  نهج غانا باب ماطر  بقرب المستشف  الجهوي ببب  

 05عدد حي عي   مريم  03حي الكرنيش  المدينة روضة اطفال يوسف

 برج طالب قرب جامع السالم حسن النوري روضة اطفال الخطوة االول

ي سمارت ة  بن فاطمة حسن النوري بامنر ي نافع وراء مخبر 
 بن 

رت57نهج عباس محمود العقاد عدد  حسن النوري روضة األطفال جان جاك روسو  حي عي   مريم بب  

رتتقسيم  6 حسن النوري روضة االطفال كيدس الند  الجزيري حي الجالء بب  

ة   حسن النوري روضة اطفال االيادي الصغب 
ل  ل عبد الرحمان  طريق مب   نهج البيئة نهج قاسم أمي   مب  

 جميل

رت حسن النوري روضة االطفال براعم اإلمتياز  نهج الورد الكرنيش بب  

 طريق الكرنيش قرب إقامة عي   مريم  حسن النوري روضة االطفال الريان

رت 38 حسن النوري روضة األطفال إبن رشيق  نهج إسبانيا بب  

رت  6نهج سنيون عدد  حسن النوري روضة األطفال اإلمتياز  بب  

 شارع الحبيب برورقيبة  120 حسن النوري روضة االطفال األخوات 

رت  عي   مريم  روضة االطفال إقرأ وإمرح  ش حي االندلس بب    نهج برج الشر

رت حسن النوري قزحروضة اطفال قوس   شارع محسن الحامي عي   مريم بب  

   حسن النوري روضة المنارة

ل بورقيبة 33   روضة اطفال الحنان   نهج محمد علي مب  

   تينجة المعتمدية: تينجة 

 حي االقبال تينجة 537 تينجة روضة أطفال  الوفاق

ي قنقلة  18نهج  تينجة روضة أطفال  العهد الجديد
 جانف 

 حي االقبال تينجة 546 تينجة أطفال  الهناء روضة

ونسي 
ّ
م الت  نهج الدستور تينجة  تينجة روضة أطفال بب 

رت تينجة  تينجة روضة أطفال  طيور الجنة  طريق بب  

 نهج سبيطلة تينجة  تينجة روضة أطفال سمر

 حي االقبال تينجة  604 تينجة روضة أطفال الياسمي   

ي قنقلة تينجة  18نهج  تينجة روضة االطفال العهد الجديد
 جانف 

 نهج المحطة تينجة تينجة روضة األطفال كزاميا

 نهج سيدي بوسعيد  حي محمد علي  تينجة تينجة روضة اطفال اري    ج الزهور

 شارع الحبيب بورقيبة  تينجة  تينجة روضة اطفال الخطوة االول

 نهج الدستور تينجة  تينجة روضة أطفال جنة األطفال 

 حي محمد علي تينجة  تينجة روضة األطفال لينة

رت تينجة  تينجة روضة األطفال طيور الجنة   نهج بب  

ي كيدز  مارس تينجة 20نهج سوسة بجانب حمام  تينجة روضة اطفال هابر

 نهج الدينار تينجة   روضة اطفال عليسة

   جرزونة الغربية المعتمدية: جرزونة 

 نهج السعادة جرزونة 2 جرزونة الغربية روضة االطفال  زهرة الربيع

 نهج حسن المتالي جرزونة 121 جرزونة الغربية روضة االطفال العصافب  
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 تقسيم النابلي قرب الستب  جرزونة جرزونة الغربية روضة األطفال دريم الند

 حي بن عروس جرزونة جرزونة الغربية روضة االطفال النجاح

ل عبد الرحمان بجانب البلدية جرزونة جرزونة الغربية روضة كوكسينال  طريق ة مب  

 جرزونة 50حي النجاة عدد  جرزونة الغربية روضة االطفال جنان المالئكة 

 جانب المبيت الجامعي الزياتي   الكلتوس جرزونة   جرزونة الغربية روضة اطفال مهد الطفولة 

 نهج المعز لدين هللا الفاطمي جرزونة جرزونة الغربية روضة االطفال األمب  الصغب  

 حي العمال نهج زغوان جرزونة جرزونة الغربية روضة االطفال مريم

 حي العمال جرزونة جرزونة الغربية روضة االطفال اإللياس

 جرزونة 84حي الوفاء عدد  جرزونة الغربية روضة االطفال علي بابا 

 طريق الستب  جرزونة جرزونة الغربية روضة االطفال طيور الجنة

 جرزونة 20عدد  2حي الرجاء جرزونة الغربية روضة األطفال الزهراء 

 الباشية جرزونة   روضة العباقرة الصغار 

ز     بازينة المعتمدية: جومي 

 قرب المدرسة االبتدائية بازينة جومي    بازينة روضة االطفال طيور الجنة 

 جومي   بازينة  بازينة روضة اطفال نجوم صغار

 جومي      روضة األطفال االمب  الصغب  

   رأس الجبل الشمالية المعتمدية: رأس الجبل 

ي عطاء رأس الجبل  الماتلي    روضة األطفال الغزالن
 بن 

 نهج ابن حزم حي النخلة الماتلي    رأس الجبل الشمالية روضة األطفال المالئكة 

 نهج جمال عبد النارص رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية 1روضة األطفال إقرأ 

ي  رفراف 2روضة األطفال إقرأ   نهج علي الدوعاحر

ي رفراف  رفراف روضة االطفال الياسمي     حي الطيب المهب 

 شارع البيئة رفراف رأس الجبل الشمالية روضة االطفال مرام

ي زمعة البلوي رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة االطفال صغب  صغرون   نهج أبر

ي   نهج علي بلهوان رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة االطفال المتننر

 نهج الجامع الكبب  رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة االطفال النيسان

 حي الرياض الصمعة رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة األطفال العزائم 

ي رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة األطفال أمي لحنينة   نهج المحطة صالح الدين األيوبر

 نهج طارق إبن زياد رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة االطفال براعم إبن رشد 

 نهج باب العطار رأس الجبل  القرية روضة األطفال بابا ميالد

 القرية  الماتلي    روضة األطفال الفراشات

 مارس الماتلي    20شارع   رأس الجبل الشمالية روضة االطفال االمان

 نهج ابو بكر الرازي راس الجبل رأس الجبل الشمالية روضة االطفال االصدقاء الصغار

رت طريق العالية راس الجبل رأس الجبل الشمالية روضة اطفال االمب  الصغب    نهج بب  

 نهج طريق العالية بجانب حمام السعادة راس الجبل الماتلي    روضة االطفال االمان

 نهج سيدي امحمد الماتلي    رفراف روضة األطفال النجوم الطوالع

 شارع البيئة  رأس الجبل الشمالية روضة األطفال النور

 نهج طارق ابن زياد رأس الجبل  رأس الجبل الشمالية روضة االطفال طيور الجنة

 رأس الجبل  2نهج الحبيب بوقطفة زنقة عدد  رأس الجبل الشمالية النجاحروضة االطفال 

 نهج البلدية رأس الجبل  رفراف روضة األطفال المجد

 نهج الخمائل ظهر عياد رفراف صوني    روضة األطفال اإلمتياز 

 نهج والد محرز صوني    الماتلي    روضة اطفال ليدرز كيدز

ي الماتلي    الشمالية رأس الجبل روضة اطفال طيور الجنة  شارع ابو القاسم الشابر

 نهج الصدق بوفحجة راس الجبل    روضة اطفال جزيرة المالئكة

   سجنان المعتمدية: سجنان 
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 سجنان 86حي االقامة الجميلة عدد    روضة اطفال منتشي كيدز

   سجنان  

 حي البساتي   سجنان سجنان روضة األطفال نجوم صغار

ي بن الوليد سجنان سجنان الياسمي    روضة األطفال
 ح 

 حي الوكالة العقارية سجنان  سجنان روضة األطفال طيور الجنة

اعم  حي خالد بن الوليد  سجنان روضة األطفال البر

ي سجنان    روضة أطفال   الفراشات   حي الطيب المهب 

   غار الملح المعتمدية: غار الملح 

 نهج محمد جنويز غار الملح الزواوين روضة األطفال عروس البحر 

 الزواوين  عوسجة روضة االطفال األمان 

 عوسجة 1934مارس  2نهج  غار الملح روضة األطفال الياسمي   

 نهج الجامع غار الملح  باجو روضة األطفال الوفاء

 باجو بالغالة غار الملح   روضة اطفال فرست ستيب

   غزالة المعتمدية: غزالة 

 حي حشاد غزالة غزالة روضة األطفال جنة األطفال 

 حي ركب غزالة غزالة روضة األطفال رسور

 حي حشاد غزالة  غزالة روضة األطفال الياسمي   

 الحي الجديد غزالة  غزالة روضة األطفال براعم الجنة 

 حي برج الذهب غزالة    روضة اطفال احالم الطفولة

   ماطر المعتمدية: ماطر 

 نهج عمان حي الزهورماطر ماطر روضة االطفال المعز

ي أكاديمي   نهج البنفسج حي الزهور ماطر ماطر روضة االطفال باينر

 نهج األشجار سيدي عبد هللا ماطر ماطر روضة االطفال جنان األطفال 

ة عدد  ماطر روضة االطفال النجوم الصغار  ماطر  61نهج البحب 

 شارع البيئة ماطر  31 ماطر روضة االطفال النخبة

 مكرر ماطر 6نهج المسلخ عدد  ماطر روضة االطفال السنافر

ي ماطر 75 ماطر روضة االطفال اإلكرام 
 نهج احمد شوق 

   ماطر روضة االطفال الجيل الجديد

 حي زروق ماطر 175 ماطر روضة االطفال كتكوت

 ماطر نهج اريحة حي المستقبل 91 ماطر روضة االطفال أحباب هللا 

اعم  حي خمومة ماطر  ماطر روضة االطفال البر

 مكرر حي الرجاء االول ماطر  68 ماطر روضة االطفال النور 

 ماطر 20مارس عدد  20 ماطر مارس 20روضة األطفال 

 نهج محمد علي ماطر  ماطر روضة االطفال األمل 

بة ماطرشارع الشهيد الصادق الذوادي طريق  ماطر روضة االطفال المالئكة  طبر

 نهج بن زيدون ماطر ماطر روضة االطفال أحالم الطفل

بة ماطر  ماطر روضة االطفال الفردوس   طريق طبر

بة ماطر ماطر روضة االطفال النجوم   حي تشقة طريق طبر

وان عدد ماطر روضة االطفال البستان  1نهج القب 

 11ماطر نهج النور عدد ماطر روضة اطفال االذكياء

 نهج  البحرين  حي النرص ماطر   روضة االطفال مالك 

ل بورقيبة  ز    (1النجاح ) المعتمدية: منز

 نهج المكني    21 (1النجاح ) 21روضة أطفال  القرن 

 نهج بوبكر بكب   (1النجاح ) روضة أطفال  بيت الطفل

ي  (1النجاح ) روضة أطفال األحالم   نهج محمد الجربر



رت ز  قائمة محاضن ورياض األطفال بوالية بنز

 شارع محمد علي  (1النجاح ) روضة أطفال  فرح 

 الشالغمية طريق ماطر  (1النجاح ) روضة أطفال المنيار

 نهج محمد عبده شارع الصاصام (1النجاح ) روضة أطفال  الزهور 

ي سليم  20 (1النجاح ) روضة أطفال  أحباء المالئكة  نهج المنحر

 62نهج الدستورعدد (1النجاح ) روضة أطفال جنة المالئكة

 نهج عليسة  (1النجاح ) روضة أطفال  مالك  

   (1النجاح ) 2روضة أطفال  طيور الجنة 

ل بورقيبة  13 (1النجاح ) روضة االطفال النور  نهج الجزائر مب  

ل بورقيبة  (1النجاح ) روضة األطفال نور الهدى   نهج قسطنطينة مب  

 نهج اإلمام سحنون  5 (1النجاح ) روضة أطفال  عزيز

ي  8 (1النجاح ) روضة أطفال  تيسب    شارع محمد الجربر

 شارع خب  الدين  61 (1النجاح ) روضة أطفال أحل صغار 

 نهج محمد الخامس (1النجاح ) روضة أطفال  جنة األطفال

ل بورقيبة  (1النجاح ) روضة أطفال الغزالن  حي الفتح مب  

ي   (1النجاح ) روضة أطفال  االمتياز
ل بورقيبة 06العنوان: أم هاب   نهج الغزالي حي الثورة مب  

ي  89 (1النجاح ) روضة أطفال  صناع الحياة
 نهج هالل الفرشيسر

 نهج الحبيب بوقطفة  3عدد  (1النجاح ) روضة أطفال   السنافر

 شارع اإلستقالل (1النجاح ) روضة أطفال الجيش 

اعم   نهج أسد بن الفرات  المدينة روضة أطفال بستان البر

ة  ياسمي    ل بورقيبة 02 (1النجاح ) روضة أطفال االمب   ساقية سيدي يوسف مب  

 أفريل 9نهج  (1النجاح ) روضة أطفال لجي   

 حي حشاد نهج ميموزا  (1النجاح ) روضة أطفال  األمراء

ل بورقيبة  (1النجاح ) روضة األطفال الريان واألمان  ي طريق تونس مب  
 أم هاب 

ي  ي بر ي فيل بر ل بورقيبة المدينة روضة األطفال فب   نهج البساتي   حي الثورة مب  

ة ل بورقيبة  02نهج الغزالي عدد  المدينة روضة  اطفال الخطوات الصغب   مب  

ل بورقيبة 16 حي الثورة روضة اطفال الوئام ي مب    شارع صالح الدين االيوبر

ل بورقيبة نهج سانقور  (1النجاح ) روضة اطفال الرحمة  حي الثورة مب  

ل بورقيبة المدينة روضة اطفال الياسمي    ي مب  
 ام هاب 

 نهج الريحان 12 المدينة روضة اطفال الفرسان الصغار

ل بورقيبة المدينة روضة اطفال االخوات ي ضياف مب    نهج ابن ابر

ل بورقيبة 84نهج القدس عدد  المدينة روضة اطفال الوفاء  ممب  

ل بورقيبة   روضة اطفال ميكي  ي الحي الجديد الصسام مب  
وب   نهج البب 

ل جميل  ز  المعتمدية: منز
ل عبد الرحمان  مب  

   الغربية

 روضة االطفال أمي سيسي 
ل عبد الرحمان  مب  

قية ل عبد الرحمان الشر  وادي الرومي   مب  

ل عبد الرحمان قية روضة السنافر مب   ل جميل الشر ل عبد الرحمان  14نهج  مب   ي مب  
 جانف 

 روضة اقرأ  النموذجية 
ل عبد الرحمان  مب  

قية  شارع الحبيب بورقيبة  الشر

 روضة نور
ل عبد الرحمان  مب  

قية ل عبد الرحمان  الشر  نهج حمادي إسحاق مب  

قية روضة الطيور الناعمة ل جميل الشر ل عبد الرحمان  مب   بيعة مب    نهج الب 

قية روضة الرؤى  ل جميل الشر ل جميل  مب    نهج الشهيد مب  

قية روضة جنة االطفال  ل جميل الشر ل جميل مب    حي االحالم مب  

قية روضة اطفال ياسمي   المورد ل جميل الشر هة  مب    الرمال 02حي الب  



رت ز  قائمة محاضن ورياض األطفال بوالية بنز

 روضة اطفال احباب الرحمان
ل عبد الرحمان  مب  

قية ل جميل 09نهج  الشر  افريل مب  

ي كيدس ل جميل  روضة اطفال هابر قيةمب   ل عبد الرحمان الشر  نهج العراق واد الرومي   مب  

 روضة السندباد 
ل عبد الرحمان  مب  

قية ل جميل  الشر  نهج الرائد البجاوي مب  

قية روضة ريمة   ل جميل الشر ل عبد الرحمان  مب    وادي السماية مب  

اعم  قية روضة البر ل جميل الشر ل جميل مب    زنقة عي   دراهم مب  

قية روضة اإلمتياز ل جميل الشر ل جميل  20نهج  مب    مارس خلف السوق البلدي مب  

قية روضة النور  ل جميل الشر ل جميل  14شارع  مب   ي مب  
 جانف 

قية روضة الوئام  ل جميل الشر ل جميل  مب    شارع الجمهورية مب  

قية روضة األطفال األمان ل جميل الشر ل عبد الرحمان  مب    شارع اإلستقالل وادي الرومي   مب  

قية روضة االالء  ل جميل الشر ل جميل  مب    نهج الجمهورية مب  

قية روضة األطفال آالء ل جميل الشر ل جميل مب    شارع فرنسا الحدادية مب  

قية روضة األطفال المالئكة الصغار ل جميل الشر ل جميل مب    طريق الخرايب مب  

قية روضة االطفال األنس ل جميل الشر ل جميل نهج حسن الغويل مب    مب  

قية روضة اطفال االفاق ل جميل الشر  شارع هولندا الحدادية  مب  

قية روضة اطغال السلسبيل ل جميل الشر  نهج حي الحبيب العزيب مب  

قية روضة األطفال الطفل الرائد ل جميل الشر  العزيب  مب  

   

 عنوان المؤسسة بلدية المؤسسة المؤسسة

رت 2حي الجالء  21 الجالءحي  محضنة اطفال العالم الصغب    بب  

ي شو 
 نهج الطاهر صفر  حسن النوري محضنة لو بن 

رت  13 حسن النوري محضنة األطفال األمب  الصغب    نهج سان سويسي باب ماطر بب  

ي  ي باينر  طريق برج طالب  2حي النخلة  حسن النوري محضنة االطفال هابر

 نهج الهادي شاكر  17 حسن النوري حضانة االطفال االمان

ي 
رت 03نهج الحبال عدد  02حي الهناء عدد الهناء محضنة اطفال مماب   بب  

رت 09 المدينة Supermamمحضنة اطفال سوبرمام   نهج علي الخماسي بب  

رت حسن النوري محضنة االطفال البنفسج ان وادي المرج بب    حي الطب 

 حسن النوري محضنة اطفال نوران
ي عدد

طريق معمل تكرير النفط جرزونة  30شارع الصادق الجواب 
رت  بب  

ي راس الجبل  رأس الجبل الشمالية محضنة اطفال كيدس هاوس
 نهج حمدة الرفراق 

 


