
عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
ي واد النور الحامة شخص طبيعيروضة أطفالالنورالحامةالحامة1

 
6020نهج أحمد شوق

ياقشخص طبيعيروضة أطفالافتح يا سمسمالحامةالحامة2 6020نهج الناعس شر

6020نهج إفريقياجمعيات ومنظمات روضة أطفالالزهورالحامةالحامة3

6020شارع عبد هللا الغفاري الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالهدايةالحامةالحامة4

نالحامةالحامة5 186020الحامة الغربية ص ب عددشخص طبيعيروضة أطفالالياسمي 

6020نهج أبو بكر المؤدب واد النورشخص طبيعيروضة أطفالعبي  الجنةالحامةالحامة6

6020نهج النيل شخص طبيعيروضة أطفالميارالحامةالحامة7

اعم متعة التعلمالحامةالحامة8 6020نهج محمود بن حسونة الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالير

6013الصمباطشخص طبيعيروضة أطفالأحالم الصغارالحامةالحامة9

6020نهج البنفسج واد النورشخص طبيعيروضة أطفالاألمانالحامةالحامة10

6020حي محمد علي وراء مدرسة النجاح الخاصشخص طبيعيروضة أطفالبراعم الخي الحامةالحامة11

6092بشيمة القلبشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحالحامةالحامة12

6020نهج الطاهر الحدادشخص طبيعيروضة أطفالعالم الطفلالحامةالحامة13

6020نهج السعادة الحامة21شخص طبيعيروضة أطفالسندبادالحامةالحامة14

6020حي محمد علي الحامةشخص طبيعيروضة أطفال2األملالحامةالحامة15

6020نهج إفرقياشخص طبيعيروضة أطفالالكروانالحامةالحامة16

6020الطفل الملكشخص طبيعيروضة أطفالالطفل الملكالحامةالحامة17

6020سوق اإلربعاء الحامةشخص طبيعيروضة أطفالاألمي  الصغي الحامةالحامة18

6020شارع الجمهورية الزغابنة الحامة شخص طبيعيروضة أطفالآمنة قاردنالحامةالحامة19

ج الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالورود الصغارالحامةالحامة20 6093بشيمة الير

6020روضة األمل  بن غيلوف الحامة  شخص طبيعيروضة أطفالاألملالحامةالحامة21

60136013الصمباط شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسالحامةالحامة22

6020 الحامة23القيطنة عدد شخص طبيعيروضة أطفالكراميشالحامةالحامة23

6020نهج الطيب المؤدب حي الرجراج المحاجبة الحامةشخص طبيعيروضة أطفالأالءالحامةالحامة24

6020نهج فرحات حشاد قرب حمام موقو الحامةشخص طبيعيروضة أطفالأمل الطفولةالحامةالحامة25

6020 الحامة 6نهج القادسية عددشخص طبيعيروضة أطفالبشائر الرحمةالحامةالحامة26

6020اإلمتيازشخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازالحامةالحامة27

6020شارع الطاهر الحداد الحامةشخص طبيعيروضة أطفالجنان الفردوسالحامةالحامة28

6020القرص الحامةشخص طبيعيروضة أطفالدعاءالحامةالحامة29
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6013ستار كيدزشخص طبيعيروضة أطفالستاركيدسالحامةالحامة30

26020الطفل القائدشخص طبيعيروضة أطفال2الطفل القائدالحامةالحامة31

ي الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل القائدالحامةالحامة32 6019نهج صالح الدين األيوبر

6020راحة الطفلشخص طبيعيروضة أطفالراحة الطفلالحامةالحامة33

6020نهج اإلمام الغزاليشخص طبيعيروضة أطفالعبي الحامةالحامة34

6020نهج إبن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالعصافي  الجنةالحامةالحامة35

كة وادي النور شخص طبيعيروضة أطفالحبايب ماماالحامةالحامة36 60206020نهج الير

ي الحامةشخص طبيعيروضة أطفالنغم لألطفالالحامةالحامة37 6020نهج صالح الدين االيوبر

6020شارع علي فارس القرص الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل المنترصالحامةالحامة38

6020نهج علي بن محمد الزوينخ السمارية الحامةشخص طبيعيروضة أطفالسمايل كيدزالحامةالحامة39

6022الحي العسكري بالحامةوزارة الدفاعروضة أطفالالجيشالحامةالحامة40

6020السمباط الحامةشخص طبيعيروضة أطفالديزناي كيدزالحامةالحامة41

6020شارع االهرام المحاجبة  الحامةشخص طبيعيروضة أطفال    روح ماماالحامةالحامة42

نالحامةالحامة43 6020نهج عبد الملك بن مروان المحاجبةشخص طبيعيروضة أطفالياسي 

6020نهج العروبة سوق االربعاء الحامةشخص طبيعيروضة أطفالكيدس الندالحامةالحامة44

6020القيطنة الحامة شخص طبيعيروضة أطفالالحضن الصغي الحامةالحامة45

ي كيدزالحامةالحامة46 6017نهج شمس الدين وادي النور الحامةشخص طبيعيروضة أطفالهابر

6016نهج المولدي المساعديشخص طبيعيروضة أطفالامان هللاالحامةالحامة47

نهج الرجراج المحاجبة الحامةشخص طبيعيروضة أطفالكيدس اكاديميالحامةالحامة48

6020نهج تلمام الصمارية الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل الرائدالحامةالحامة49

6020البقلة الحامة الغربيةشخص طبيعيروضة أطفالمنيون كيدزالحامةالحامة50

6020نهج السالم الدبدابة الحامةشخص طبيعيروضة أطفالالعبقري الصغي الحامةالحامة51

6020شارع عمار ياش الصماريةشخص طبيعيروضة أطفالابرار اكاديميالحامةالحامة52

ي طالب السماريةشخص طبيعيروضة أطفالامي الغاليةالحامةالحامة53 6020شارع علي بن ابر

6020حي محمد علي الحاميشخص طبيعيروضة أطفالدار االطفالالحامةالحامة54

6020حي سيدي عسكرشخص طبيعيروضة أطفالجنانالحامةالحامة55

6020حي الرجراجشخص طبيعيروضة أطفالفنوشوالمنطقة الشماليةالحامة56

وقالمنطقة الشماليةالحامة57 6020ظهرة أوالد إحمد واد النورشخص طبيعيروضة أطفالالشر

6010حي الزهور المطوية شخص طبيعيروضة أطفالبراعم األملالمطويةالمطوية58

6052شارع فرحات حشاد وذرف62شخص طبيعيروضة أطفالافتح يا سمسمالمطويةالمطوية59

6052نهج ابو زمعة البلوي وذرف شخص طبيعيروضة أطفالشجرة الدرالمطويةالمطوية60

6010حي الزهور44شخص طبيعيروضة أطفالاالمراءالمطويةالمطوية61

6052شارع فرحات حشاد وذرفشخص طبيعيروضة أطفالالزهورالمطويةالمطوية62

ي شخص طبيعيروضة أطفالالريانالمطويةالمطوية63 6010نهج أبوالقاسم الشابر
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6089نهج عبدالمجيد الطاهر المطوية شخص طبيعيروضة أطفالالنورالمطويةالمطوية64

6052 افريل وذرف9نهج شخص طبيعيروضة أطفالالنبت الحسنالمطويةالمطوية65

6010نهج طول كرم المطويةشخص طبيعيروضة أطفالالنسيمالمطويةالمطوية66

6052نهج قرطبة وذرفشخص طبيعيروضة أطفالالعباقرة الصغاروذرفالمطوية67

6010 المطوية6010نهج الشهداءشخص طبيعيروضة أطفالبابا سنفوروذرفالمطوية68

6052شارع محمد الخامس وذرفشخص طبيعيروضة أطفالاألملوذرفالمطوية69

6052نهج الطاهر الحداد وذرفشخص طبيعيروضة أطفالسنابل األسيلوذرفالمطوية70

6052حي االزدهار وذرفشخص طبيعيروضة أطفالالطفل الملكوذرفالمطوية71

6052نهج جمال عبد النارص وذرفشخص طبيعيروضة أطفالاألبطال الصغاروذرفالمطوية72

6052وذرفشخص طبيعيروضة أطفالالعالم الصغي وذرفالمطوية73

6052نهج محمد علي وذرفبلدياتروضة أطفال(المستقبل الواعد)بلدية وذرف وذرفالمطوية74

6055دخيلة توجانشخص طبيعيروضة أطفالدرمشدخيلة توجاندخيلة توجان75

ن معتمدية دخيلة توجانشخص طبيعيروضة أطفالالنوردخيلة توجاندخيلة توجان76 6035توني 

6055دخيلة توجانشخص طبيعيروضة أطفالعائشةدخيلة توجاندخيلة توجان77

يشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةغنوشغنوش78 6021شارع الطّيب المهي 

6021شارع حافظ إبراهيم شخص طبيعيروضة أطفال األملغنوشغنوش79

6021شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالملوكغنوشغنوش80

6021شارع الحبيب بورقيبة غنوششخص طبيعيروضة أطفالجنة العصافي غنوشغنوش81

6021شارع محمد علي شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسغنوشغنوش82

اعمغنوشغنوش83 6021شارع الحبيب بورقيبةشخص طبيعيروضة أطفالالير

6021شارع الحرّيةشخص طبيعيروضة أطفالالّرمالغنوشغنوش84

يغنوشغنوش85 6021شارع بن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالنوردربر

ن قبالة اإلرشاد الفالحي شخص طبيعيروضة أطفالالهدايةغنوشغنوش86 6021نهج طه حسي 

يشخص طبيعيروضة أطفالالسنافر غنوشغنوش87 6021شارع الطّيب المهي 

ةغنوشغنوش88
ّ
6021 نوفمير7شارع شخص طبيعيروضة أطفالطيور الجن

يشخص طبيعيروضة أطفالآر هاوسغنوشغنوش89 6021شارع الطّيب المهي 

6021شارع جمال عبدالنارص غنوششخص طبيعيروضة أطفالتسنيمغنوشغنوش90

6021شارع الحبيب بورقيبة غنوش 147شخص طبيعيروضة أطفالأطفال الجنةغنوشغنوش91

6021شارع االستقالل غنوش شخص طبيعيروضة أطفالريحان كيدزغنوشغنوش92

6020حي االزدهار غنوش شخص طبيعيروضة أطفالاالزدهارغنوشغنوش93

6022طريق مطماطة المدّوشخص طبيعيروضة أطفالحنبعلالمدوقابس الجنوبية94

نهج االقحوان حي الزهورشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرالمنطقة الخامسةقابس الجنوبية95

6032نهج محمد علي المنارةشخص طبيعيروضة أطفالنزارتبلبوقابس الجنوبية96

6032نهج محمد علي الحامي المنارةشخص طبيعيروضة أطفالالمنارةتبلبوقابس الجنوبية97
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6000نهج الخزامة حي الزهور مطرششخص طبيعيروضة أطفالالفوزتبلبوقابس الجنوبية98

6000حي المسك الشماطي شخص طبيعيروضة أطفالالزهورتبلبوقابس الجنوبية99

حي ابن خلدون حي الزهور شخص طبيعيروضة أطفالمريمتبلبوقابس الجنوبية100 016014نهج التغيي 

نتبلبوقابس الجنوبية101 6033حي األمل الخامسشخص طبيعيروضة أطفالالميامي 

6011حي المعرفة حي األمل شخص طبيعيروضة أطفالبنفسج األملتبلبوقابس الجنوبية102

6032نهج الرياض زريق شخص طبيعيروضة أطفالسارة النموذجّيةتبلبوقابس الجنوبية103

6014نهج الحبيب مزهود مطرششخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازتبلبوقابس الجنوبية104

ي لبابة زريقشخص طبيعيروضة أطفالاألمانتبلبوقابس الجنوبية105 6012تقاسيم سيدي ابر

6032نهج ابن خلدون تبلبوشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةتبلبوقابس الجنوبية106

ةتبلبوقابس الجنوبية107
ّ
6032نهج الرياض تبلبوشخص طبيعيروضة أطفالليل لطيور الجن

نهج الفاضل بن عاشور قبالة المسجد518جمعيات ومنظمات روضة أطفالابن خلدون تبلبوقابس الجنوبية108  6014

6032نهج الرياض تبلبو شخص طبيعيروضة أطفالجنان الرحمانتبلبوقابس الجنوبية109

اعمتبلبوقابس الجنوبية110 6011نهج عمار بن ياش قابس14شخص طبيعيروضة أطفالالير

اعمتبلبوقابس الجنوبية111 6014نهج القرنفل حي الزهور مطرش شخص طبيعيروضة أطفالالير

تقال حي المنارة 71شخص طبيعيروضة أطفالالكتاكيتتبلبوقابس الجنوبية112 6011 نهج الير

6011نهج اإلمام الرازي  شنتششخص طبيعيروضة أطفالاألمي  الصغي تبلبوقابس الجنوبية113

6014نهج خالد بن الوليد شخص طبيعيروضة أطفالأري    جتبلبوقابس الجنوبية114

ي الندتبلبوقابس الجنوبية115 6000قبالة قهوة شيشخان شنتش قابس الجنوبيةشخص طبيعيروضة أطفالبايبر

ي لبابةشخص طبيعيروضة أطفالمالئكة الرحمانتبلبوقابس الجنوبية116 كة سيدي ابر
6012حي الشر

يتبلبوقابس الجنوبية117 ي بايبر 6012نهج ابن الهيثم حي اإلزدهار السبخةشخص طبيعيروضة أطفالهابر

اءةتبلبوقابس الجنوبية118 6041 2حي األمل شخص طبيعيروضة أطفالالير

6011حي المدينة زريق  قابس 48شخص طبيعيروضة أطفالالخطوة األولتبلبوقابس الجنوبية119

ي قابسشخص طبيعيروضة أطفالأمانة سكول تبلبوقابس الجنوبية120  العربر
6014طريق الشاطئ

ي بكر زريق شخص طبيعيروضة أطفالجنانتبلبوقابس الجنوبية121 6072نهج عبد الرحمان ابن ابر

ي المنارة قابسشخص طبيعيروضة أطفالla marélleتبلبوقابس الجنوبية122 6011شارع أبو قاسم الشابر

6072نهج عمر بن الخطاب شخص طبيعيروضة أطفالنور سكولتبلبوقابس الجنوبية123

6011 حي الواحة حي الزهورمطرششخص طبيعيروضة أطفالالمبدع الصغي تبلبوقابس الجنوبية124

ن مطرششخص طبيعيروضة أطفالالفارس الصغي تبلبوقابس الجنوبية125 6011نهج األمي  حي الممرضي 

6032نهج إبن بطوطة  تبلبوشخص طبيعيروضة أطفالتسنيمتبلبوقابس الجنوبية126

يتبلبوقابس الجنوبية127
ي تويب  شخص طبيعيروضة أطفالبيبر

6011نهج ابن خلدونشخص طبيعيروضة أطفالPas a Pasتبلبوقابس الجنوبية128

6072 افريل زريق الدخالنية9نهج شخص طبيعيروضة أطفالبيكاسو كيدززريق الدخالنيةقابس الجنوبية129

ي بكر زريقشخص طبيعيروضة أطفالامي الغاليةزريق الدخالنيةقابس الجنوبية130 نهج عبد الرحمان بن ابر

6032حي الرياض زريق قابس الجنوبيةشخص طبيعيروضة أطفالكيدز الندزريق الدخالنيةقابس الجنوبية131
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6011حي اإلزدهار السبخة شخص طبيعيروضة أطفالأحالم الطفولةسيدي بولبابةقابس الجنوبية132

6001القنطرة الجديدة قابس الجنوبية شخص طبيعيروضة أطفالاألبرارسيدي بولبابةقابس الجنوبية133

6012حي المسك الشماطي شخص طبيعيروضة أطفالالرجاءسيدي بولبابةقابس الجنوبية134

6012نهج الصحابة سيدي بولبابةشخص طبيعيروضة أطفالاألمانسيدي بولبابةقابس الجنوبية135

ةسيدي بولبابةقابس الجنوبية136 6012حي سيدي بشار سيدي بولبابة قابسشخص طبيعيروضة أطفالالجنة الصغي 

6011سيدي هويش الشميسةشخص طبيعيروضة أطفالاألملسيدي بولبابةقابس الجنوبية137

6012نهج التوت الشماسةشخص طبيعيروضة أطفالجنان كيدزسيدي بولبابةقابس الجنوبية138

ةسيدي بولبابةقابس الجنوبية139  قابس6012نهج الصحابة سيدي ابو لبابة شخص طبيعيروضة أطفالالبسمة الصغي 

ي كيدزسيدي بولبابةقابس الجنوبية140 ي كيدزشخص طبيعيروضة أطفالهابر 6012هابر

القاعدة العسكرية سيدي ابو لبابةوزارة الدفاعروضة أطفالالجيشسيدي بولبابةقابس الجنوبية141

يقابس الغربية142
6031نهج محمد بالصادق بوشمة شخص طبيعيروضة أطفال المالك السعيدالرماب 

يقابس الغربية143
نالرماب  م التونسيشخص طبيعيروضة أطفال حني  6041نهج بي 

يقابس الغربية144
ي شخص طبيعيروضة أطفال نجوم صغارالرماب 

6041شارع الحبيب بورقيبة شنبن

ي-  نهج سيبويه جمعيات ومنظمات روضة أطفالالواحةالنحالقابس الغربية145
6041شنبن

اعمبوشمةقابس الغربية146 6031 مارس2–  بوشمة 1009نهج جمعيات ومنظمات روضة أطفال  الير

شخص طبيعيروضة أطفالمرح الطفولةبوشمةقابس الغربية147

حي التحرير بوشمةشخص طبيعيروضة أطفالجلناربوشمةقابس الغربية148

حي التحرير بوشمة شارع محمد الصادقشخص طبيعيروضة أطفالاالمي  الصغي بوشمةقابس الغربية149

6031 بوشمة 1007نهج شخص طبيعيروضة أطفالاالمراءبوشمةقابس الغربية150

يقابس الغربية151
نهج وهران44شخص طبيعيروضة أطفالالريادةشنبن  6000

يقابس الغربية152
ةشنبن

ّ
ي 20شخص طبيعيروضة أطفالهدير الجن

6041نهج ابن الجزار شنبن

يقابس الغربية153
6041نهج فرحات حشاد37شخص طبيعيروضة أطفالحليمة كيدسشنبن

يقابس الغربية154
6041روضة مرامشخص طبيعيروضة أطفالمرامشنبن

يقابس الغربية155
6012حي الهناء بدورة قابس الغربيةجمعيات ومنظمات روضة أطفالاالمتيازشنبن

يقابس الغربية156
يشخص طبيعيروضة أطفالروضة قوس قزحشنبن

6041نهج طارق ابن زياد شنبن

قية157 6061شارع الكرنيش شط السالم شخص طبيعيروضة أطفالالمرحشط سيدي عبد السالم قابس المدينة الشر

قية158 6000نهج علي الزواوي38شخص طبيعيروضة أطفالالفردوسقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية159 6000نهج القيطون البلدشخص طبيعيروضة أطفالالمبنقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية160 6061حومة الرواجحيةشخص طبيعيروضة أطفالاألنسقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية161 6061مريم جبنونشخص طبيعيروضة أطفالمرامقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية162 6000حي اإلنصاف قابس282شخص طبيعيروضة أطفالالمالك الحارسقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية163 نهج شارل ديقول17شخص طبيعيروضة أطفالتسنيم للتفوققابس المدينةقابس المدينة الشر  6000

قية164 6001نهج التبغ  شط السالمشخص طبيعيروضة أطفالالغفرانقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية165 ي باب بحر شخص طبيعيروضة أطفالحبايب ماماقابس المدينةقابس المدينة الشر
6000قرب صيدلية الدهمابن

2019رياض األطفال بوالية قابس  لسنة 



قية166 6000شارع الكرنيش حوال الواد قرب قنطرة الصابونشخص طبيعيروضة أطفالاألذكياءقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية167 6000شارع الحبيب ثامر حي الهناءشخص طبيعيروضة أطفالحي الهناءقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية168 ن السالمشخص طبيعيروضة أطفالروضة اجيال المستقبلقابس المدينةقابس المدينة الشر 6021نهج القرنفل  عي 

قية169 6000نهج موىس بن نصي شخص طبيعيروضة أطفالاطفاليقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية170 6012شارع ابو حيان التوحيدي سيدي بولبابةشخص طبيعيروضة أطفالالمالك الصغي قابس المدينةقابس المدينة الشر

قية171 شارع الصادق لسود شاطئ السالمشخص طبيعيروضة أطفالالميس الصغي قابس المدينةقابس المدينة الشر

قية172 6000نهج مصطفن كمال قابس المدينة 9شخص معنويروضة أطفالدار الطفلقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية173 6001شارع الجمهوريةشخص طبيعيروضة أطفالالنورقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية174 6001نهج رمضان بن بهلول الظاهريشخص طبيعيروضة أطفالمحمد عليقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية175 6001نهج الطاهر دبيةشخص طبيعيروضة أطفالالطفل السعبدقابس المدينةقابس المدينة الشر

2019رياض األطفال بوالية قابس  لسنة 



قية176 6001نهج وهران قابس المدينة شخص طبيعيروضة أطفالعصافي  الجنةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية177 ي 09شخص طبيعيروضة أطفالالنعيمقابس المدينةقابس المدينة الشر 6000نهج المتنبر

قية178 6001نهج الصادق لسودشخص طبيعيروضة أطفالالواحةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية179 لشخص طبيعيروضة أطفالالرشادقابس المدينةقابس المدينة الشر ن 6001نهج الحبيب بوعبدهللا المين

قية180 6001نهج الواحة 40شخص طبيعيروضة أطفالنور األملقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية181 6001نهج الطاهر دبيهشخص طبيعيروضة أطفالالكوكسنالقابس المدينةقابس المدينة الشر

6026نهج الجاحظ الزاراتشخص طبيعيروضة أطفالآمنةالزاراتمارث182

6016عرام مارثشخص طبيعيروضة أطفالالنجاحعراممارث183

6036كتانة قابسجمعيات ومنظمات روضة أطفالأطفالناكتانةمارث184

6036كتانة قابسشخص طبيعيروضة أطفالاألملمارثمارث185

ن9شخص طبيعيروضة أطفالالزهورمارثمارث186 6080نهج فلسطي 

اعممارثمارث187 يشخص طبيعيروضة أطفالالير 6026شارع أبو قاسم الشابر

اءةمارثمارث188 6080 أكتوبر 27شارع شخص طبيعيروضة أطفالالير

6026نهج عمر بن الخطاب الزاراتشخص طبيعيروضة أطفالاألنسمارثمارث189

6080 أكتوبر 27شارع شخص طبيعيروضة أطفالجنة المالئكةمارثمارث190

ّ اإلعدادية الزاراتشخص طبيعيروضة أطفالاألمي  السعيدمارثمارث191 6026حي

6080نهج سيدي عبد الجوادشخص طبيعيروضة أطفالطيورالجنةمارثمارث192

اعممارثمارث193 نهج جدة26شخص طبيعيروضة أطفالالير  6080

ي مارثشخص طبيعيروضة أطفالفضاء األملمارثمارث194
6080الحبن

6016عرام امام المدرسةشخص طبيعيروضة أطفالذكرىمارثمارث195

6080نهج جمال عبد النارص شخص طبيعيروضة أطفالاإلمتيازمارثمارث196

6016العاليا مارثشخص طبيعيروضة أطفالالسنافرمارثمارث197

6016عرام مارثشخص طبيعيروضة أطفالالمالئكةمارثمارث198

الحميلةشخص طبيعيروضة أطفالالكتاكيتمارثمارث199

6080نهج الجامع الكبي  البلد القديمةشخص طبيعيروضة أطفالالنخيلمارثمارث200

6080حي االمل الفرادة مارثشخص طبيعيروضة أطفالالخطوة االولمارثمارث201

ي الغردق مارث 26شخص طبيعيروضة أطفالاالمتياز النموذجيةمارثمارث202
6080نهج الهمذابن

نمطماطةمطماطة203 6070 مطماطة القديمة1حي االستقالل عددشخص طبيعيروضة أطفالالياسمي 

ي زلطنمطماطة الجديدة204
جسببن ي زلطنجمعيات ومنظمات روضة أطفالروضة الين

6044ببن

6044نهج أحمد التليلي مطماطة الجديدةجمعيات ومنظمات روضة أطفالروضة األنسمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة205

6044نهج اإلستقالل مطماطة الجديدة شخص طبيعيروضة أطفالروضة براعم فاطمة الزهراءمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة206

6044طيور الجنة شخص طبيعيروضة أطفالطيور الجنةمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة207

نمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة208 6044شارع طارق إبن زياد مطماطة الجديدة 280شخص طبيعيروضة أطفالجنة نور الياسمي 

اعممطماطة الجديدةمطماطة الجديدة209 6044نهج تركياشخص طبيعيروضة أطفالالير

2019رياض األطفال بوالية قابس  لسنة 



6044نهج الهادي شاكر مطماطة الجديدةشخص طبيعيروضة أطفالامي الحبيبةمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة210

ل حبيب211 ن ل الحبيبمين ن ل الحبيبشخص طبيعيروضة أطفالاالملمين ن مين

ل حبيب212 ن ل الحبيبمين ن ل الحبيبشخص طبيعيروضة أطفالالبنفسجمين ن زقراطة مين

2019رياض األطفال بوالية قابس  لسنة 



عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
6020حي محمد علي حفرة زمزم المحاجبة الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةساجدالحامةالحامة1

6020نهج البشير دربالة الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحالحامةالحامة2

6020نهج البشير دربالةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاح و اإلبداع الحامةالحامة3

ي الذبدابة الحامة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبيفور سكولالحامةالحامة4 6020نهج صالح الدين االيوب 

يالحامةالحامة5
قبالة مدرسة القرص الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمحضنت 

6020شارع الجمهورية القرصشخص طبيعيمحضنة مدرسيةفضاء بنحماديالحامةالحامة6

6020حي محمد علي حفرة زمزم الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنورالحامةالحامة7

نهج ابن خلدون الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمانةالحامةالحامة8

حي الرجراج المحاجبة الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالريادةالحامةالحامة9

يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجباءالحامةالحامة10
 
6020شارع بلقاسم الواف

6013الصمباط الحامةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمتفوقالحامةالحامة11

 الحامة22القيطنة عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهورالحامةالحامة12

6010حي الزهور المطويةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاقراالمطويةالمطوية13

6010نهج محمد عمر المطويةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالوائلالمطويةالمطوية14

ي حي فنكر المراشدة 19شخص طبيعيمحضنة مدرسيةارتقاءالمطويةالمطوية15 6010نهج ابو الطيب المتنت 

ي وذرفشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاجيال المستقبلوذرفالمطوية16 6052نهج صالح الدين االيوب 

6044نهج ابو زمعة البلويشخص طبيعيمحضنة مدرسيةقرص الطفولةوذرفالمطوية17

ي وذرفشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل المبدعوذرفالمطوية18 6052نهج صالح الدين االيوب 

ي عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعطاءغنوشغنوش19 قية2نهج عبد العزيز الثعالت  6021 غنوش الشر

ي غنوششخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقغنوشغنوش20 شارع الطيب المهير

ي غنوششخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجباءغنوشغنوش21 6021شارع المتنت 

6021نهج الجزائر غنوششخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنانغنوشغنوش22

6021نهج الواحة شارع جمال عبد النارصشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنسائمغنوشغنوش23

ي غنوش قبالة مدرسة طارق بن زياد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالياسمير غنوشغنوش24 6021شارع ابو القاسم الشاب 

ي  قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل المبدعغنوشغنوش25 6021شارع الطيب المهير

6017نهج الجزائر غنوششخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالبداعغنوشغنوش26

6008حي الممرضير  مطرش الشاطئشخص طبيعيمحضنة مدرسيةسوالي.1.2.3المنطقة الخامسةقابس الجنوبية27

6011حي الممرضير  مطرش الشاطئ قابس الجنوبية 48شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنورسانالمنطقة الخامسةقابس الجنوبية28

6012نهج النيل حي االزدهار قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةسوبر كيدسالمنطقة الخامسةقابس الجنوبية29

2019القائمة االسمية للمحاضن المدرسية بوالية قابس  لسنة 

2019المحاضن المدرسية بوالية قابس  لسنة 



6000شارع محمد علي الحامي منارة تبلبوشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالك الحارسالمنطقة الخامسةقابس الجنوبية30

6011 قابس6011نهج الفكر حي االزدهار السبخة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتمير المنطقة الخامسةقابس الجنوبية31

شخص طبيعيمحضنة مدرسيةكيدز هاوستبلبوقابس الجنوبية32

ف المنارة تبلبوشخص معنويمحضنة مدرسيةنازارتبلبوقابس الجنوبية33 6014نهج إبن شر

6014 نهج بن فرحان حي المنارة شنتش قابس 263شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتألقتبلبوقابس الجنوبية34

6032شارع الحبيب بورقيبة تبلبوشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلبداعتبلبوقابس الجنوبية35

6014 حي إبن خلدون  مطرش 117شخص طبيعيمحضنة مدرسيةafter schoolتبلبوقابس الجنوبية36

6014نهج األمان طريق العير  مطرش شخص طبيعيمحضنة مدرسيةندىتبلبوقابس الجنوبية37

6012حي الفل سيدي بشار شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالصفاءتبلبوقابس الجنوبية38

6066 حي الوكالة السكنية مطرش 66شخص طبيعيمحضنة مدرسيةزهورتبلبوقابس الجنوبية39

6012نهج الصفاء حي اإلزدهار 713شخص طبيعيمحضنة مدرسيةإيمانتبلبوقابس الجنوبية40

3176011نهج إبن المقفع عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمنية للتفوقتبلبوقابس الجنوبية41

16012حي األمل شخص طبيعيمحضنة مدرسيةإكرامتبلبوقابس الجنوبية42

ي العالليتبلبوقابس الجنوبية43
 
6014حي إبن خلدون مطرششخص طبيعيمحضنة مدرسيةأطفال ف

6014 حي المنارة 1نهج العروسي الحداد عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلمتيازتبلبوقابس الجنوبية44

60326032نهج محمد علي الحامي المنارة تبلبو شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمنارةتبلبوقابس الجنوبية45

6033حي األمل الرابع أمام المدرسة اإلبتدائيةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةيشتبلبوقابس الجنوبية46

6032نهج محمد علي الحامي المنارة تبلبوشخص طبيعيمحضنة مدرسيةعصافير المستقبلتبلبوقابس الجنوبية47

6014شارع الزاراتشخص طبيعيمحضنة مدرسيةرياض الجنةتبلبوقابس الجنوبية48

ةتبلبوقابس الجنوبية49 ي الصغير
6014حي الممرضير  مطرششخص طبيعيمحضنة مدرسيةحديقت 

4الحي التجاري حي االمل شخص طبيعيمحضنة مدرسية2اليشتبلبوقابس الجنوبية50

ي تبلبوشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالصفوةتبلبوقابس الجنوبية51 6032نهج ابو الطيب المتنت 

ف المنارة تبلبوشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأالءتبلبوقابس الجنوبية52 نهج ابن شر

6033 قابس3حي األمل الثالث عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمواهبتبلبوقابس الجنوبية53

6033 قابس575نهج التحرير عدد شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمل تبلبوقابس الجنوبية54

6000شارع محمد علي الحاميشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالضياءتبلبوقابس الجنوبية55

ةتبلبوقابس الجنوبية56 نهج الواحة قابس الجنوبيةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمير

6014 مارس مطرش 20نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتياز المحققتبلبوقابس الجنوبية57

6014 مارس مطرش قابس 20نهج شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتياز المحققتبلبوقابس الجنوبية58

6073حي التضامن زريق قرب الجامعة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنة التمير زريق الدخالنيةقابس الجنوبية59

6011نهج عمرو بن العاص 13شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبيت الطفولة زريق الدخالنيةقابس الجنوبية60

6012نهج سيدي هريش الشماسةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلمتياز و النجاحسيدي بولبابةقابس الجنوبية61

6012 حي السنيت سيدي بولبابة 33شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمانسيدي بولبابةقابس الجنوبية62

6012الشميسة (قرب المدرسة االبتدائية)سيدي هريش الشميسة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوق والنجاحسيدي بولبابةقابس الجنوبية63

2019المحاضن المدرسية بوالية قابس  لسنة 



نهج الكرامة قبالة الثكنة العسكرية سيدي بولبابةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةريتاجسيدي بولبابةقابس الجنوبية64

6012نهج الزهراء سيدي ابو لبابةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمالك الضاحكسيدي بولبابةقابس الجنوبية65

حي المعرفة05شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالحضانة المدرسية النموذجية الطموحسيدي بولبابةقابس الجنوبية66  6033

6033حي األمل شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاألمل للتمير سيدي بولبابةقابس الجنوبية67

نهج سيدي هريش شخص طبيعيمحضنة مدرسيةهاجرسيدي بولبابةقابس الجنوبية68

6012سيدي بشار حي االمل قابس الجنوبيةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةBest Kidsسيدي بولبابةقابس الجنوبية69

يقابس الغربية70
يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةجنانالرماب 

6041نهج قرطبة قرب جامع الغفران شنت 

يقابس الغربية71
يالرماب 

ي بوشمة72شخص طبيعيمحضنة مدرسيةعلمت  نهج ابو القاسم الشاب 

يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنوارسالنحالقابس الغربية72
6051النحال شنت 

ي بوشمة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقبوشمةقابس الغربية73 6031حي النور شارع ابو القاسم الشاب 

6029نهج ابن الهيثم حي التحرير بوشمةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل المبدعبوشمةقابس الغربية74

6031نهج الواحة بوشمةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهراءبوشمةقابس الغربية75

 قابس6031 مارس بوشمة 2حي التحرير شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالجيالبوشمةقابس الغربية76

6031نهج محمد علي بوشمة06شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازبوشمةقابس الغربية77

يقابس الغربية78
6051شارع عبيد حسير  النحالشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل الذكيشنت 

يقابس الغربية79
يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتوفيقشنت  نهج صالح الدين االيوب 

يقابس الغربية80
ي 64شخص طبيعيمحضنة مدرسيةايشتاين الصغيرشنت 

6041نهج حليمة السعدي شنت 

يقابس الغربية81
نهج ابن باديسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاحمد المدرسيةشنت 

يقابس الغربية82
يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازشنت 

6040نهج ابوالعالءالمعري شنت 

يقابس الغربية83
يشنت 

ي شخص طبيعيمحضنة مدرسيةحضانت 
6040نهج طارق ابن زياد شنت 

يقابس الغربية84
يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةشمس الطفولةشنت 

6040نهج القروي شنت 

يقابس الغربية85
يشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالتفوقشنت 

نهج طارق بن زياد شنت 

قية86 6000نهج الناظور جارةقابس 4شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمحضنة دار التلميذ المدريبةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية87 6001نهج القرنفل عير  سالم قابس 21شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالريانقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية88 6000نهج حرجيس باب بحر قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةle Défiالتحدي   قابس المدينةقابس المدينة الشر

قية89 6000نهج الواحة البلد قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور االملقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية90 6000نهج الصداقة باب بحر قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةسكولينققابس المدينةقابس المدينة الشر

قية91 6000نهج توزر قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةابن رشدقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية92 6001حي الواحة باب بحر قابس36شخص طبيعيمحضنة مدرسيةري  هامقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية93 6000نهج علي الذيب باب بحر قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية94 6000نهج توزر قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية95 6000 قابس6000نهج السالمي عامر شخص طبيعيمحضنة مدرسيةابرارقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية96 ي باب بحرشخص طبيعيمحضنة مدرسيةافاق النجاحقابس المدينةقابس المدينة الشر 6000شارع المغرب العرب 

قية97 ي كيدسقابس المدينةقابس المدينة الشر 6001شارع الهادي شاكر حي الهناءشخص طبيعيمحضنة مدرسيةهاب 
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قية98 6000البلد قابس المدينةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنوران قابس المدينةقابس المدينة الشر

قية99 6000نهج بوعبد هللا قابس 09شخص طبيعيمحضنة مدرسيةمنالقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية100 6020نهج الهداية جارة قابس12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاإلمتياز و المثابرةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية101 6000نهج الهداية جارةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور كيدسقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية102 6000شارع جمال عبد النارصشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفولة السعيدةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية103 6001نهج الخروبة القهبايةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمرامقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية104 نهج جمال عبد النارص 11شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور المعارفقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية105 نهج القرنفل قابس 26شخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية106 رت  قابس المدينة شخص طبيعيمحضنة مدرسيةنجحت يا اميقابس المدينةقابس المدينة الشر نهج بي  

قية107 ي ناسقابس المدينةقابس المدينة الشر 6000 نهج بلقاسم بعبو جارة 12شخص طبيعيمحضنة مدرسيةهاب 

قية108 نهج ابو لبابة عير  سالم قابسشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاروىقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية109 شخص طبيعيمحضنة مدرسيةبيت الطفولةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية110 6000نهج علي بن غذاهم عير  سالمشخص طبيعيمحضنة مدرسيةضياء حسنقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية111 م التونسي 11شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالبحارة الصغارقابس المدينةقابس المدينة الشر 6011نهج بير

قية112 the best kids6032شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل األفضلقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية113 6010نهج الهادي السعيدي المطويةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةاالمتيازقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية114  وذرف33نهج محمد علي عددشخص طبيعيمحضنة مدرسيةنور المعارفقابس المدينةقابس المدينة الشر

ي إيديكا سكولالزاراتمارث115
6026شارع البيئةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالكانوب 

6026نهج طه حسير  الزارات 30شخص طبيعيمحضنة مدرسيةايادالزاراتمارث116

6026نهج امحمد المعلول الزاراتشخص طبيعيمحضنة مدرسيةمروى المدرسيةالزاراتمارث117

6016حي النور عرامشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالغفرانعراممارث118

6080نهج جمال عبد النارص مارثشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالزهراءمارثمارث119

6080شارع احمد التليليشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالنجاحمارثمارث120

نهج فرحات حشاد مارثشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالعباقرةمارثمارث121

6044حي النور مطماطة الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةأسيل و راسيلمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة122

6044شارع محمد الخامس مطماطة الجديدةشخص طبيعيمحضنة مدرسيةالطفل الذكيمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة123

6044نهج القدس حي النور مطماطة الجديدة 33شخص طبيعيمحضنة مدرسيةالمتفوقمطماطة الجديدةمطماطة الجديدة124
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عنوان المؤسسةطبيعة الباعثنوع المؤسسةالمؤسسةبلدية المؤسسةالمعتمديةر/ع
قيم  التر

يدي التر
6020نهج عبد هللا دربالة الحامةشخص طبيعيمحضنة أطفالكاش كاشالحامةالحامة1

6050نهج حسان ابن النعمان وذرفشخص طبيعيمحضنة أطفالماترناوذرفالمطوية2

اعمغنوشغنوش3 6021شارع الحبيب بورقيبة غنوششخص طبيعيمحضنة أطفالالبر

حي ابن خلدون مطرششخص طبيعيمحضنة أطفالpas a pas avec halimaتبلبوقابس الجنوبية4

6014شارع الواحة حي الزهور قابسشخص طبيعيمحضنة أطفالTout Petitتبلبوقابس الجنوبية5

ي الندتبلبوقابس الجنوبية6 6014حي المنارة شنتش قبالة قهوة شيشخان قابسشخص طبيعيمحضنة أطفالبايبر

6014الحي الجامعي زريقشخص طبيعيمحضنة أطفالنور سكولتبلبوقابس الجنوبية7

6014تقسيم سيدي ابو لبابة قابس شخص طبيعيمحضنة أطفالصوالي 3 2 1سيدي بولبابةقابس الجنوبية8

6012نهج الفكر حي االزدهار السبخة قابس 162شخص طبيعيمحضنة أطفالالريانسيدي بولبابةقابس الجنوبية9

قية10 ي عددشخص طبيعيمحضنة أطفالالنشينقابس المدينةقابس المدينة الشر 146000شارع الطيب المهبر

قية11 6000شارع باريس قرب قهوة مراكششخص طبيعيمحضنة أطفالتاتا  صلوحةقابس المدينةقابس المدينة الشر

قية12 ةقابس المدينةقابس المدينة الشر 6000نهج السويد قابس المدينةشخص طبيعيمحضنة أطفالالخطوة الصغبر

قية13 6000نهج مصطفى كمال قابس المدينة 9شخص معنويمحضنة أطفالدار الطفلقابس المدينةقابس المدينة الشر

ي الندمارثمارث14 6080 اكتوبر مارث27شارع شخص طبيعيمحضنة أطفالبابر
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