
  

 بوالية قابس طفال األرياض قائمة 

معتمديةال اسم المؤسسة العنوان  ع/ر 

 روضة أجيال المستقبل قابس 6000نهج القرنفل عين السالم 

 

 1 قابس المدينة  

 2 قابس المدينة روضة الّطفل الّسعيد قابس 6000نهج الّطاهر دبيّة  84

 3 قابس المدينة الّصغير روضة المالك قابس 6000نهج  أبو حيّان التّوحيدي  

 4 قابس المدينة روضة محّمد علي نهج رمضان بهلول الّظاهري

 5 قابس المدينة روضة عصافير الجنّة نهج بيرم التّونسي 200

 6 قابس المدينة روضة كوكسينال حي الهناء

 7 قابس المدينة روضة اطفالي نهج موسى بن نصير

 8 قابس المدينة الرشاد روضة نهج الحبيب بوعبدّللّا المنزل

 9 قابس المدينة روضة النّعيم نهج المتنبّي 09

 10 قابس المدينة روضة النّور نهج سيدي عبد الّسالم

 11 قابس المدينة روضة المالك الحارس حّي اإلنصاف شارع الطيّب المهيري 282

 12 قابس المدينة روضة الفردوس حي محمد علي قابس

 13 قابس المدينة روضة األنس 6061شّط الّسالم  الرواجحيّة

 14 قابس المدينة روضة مرام نهج طه حسين شطّ الّسالم

 15 قابس المدينة روضة الميس الّصغير 6061شارع صادق لسود شطّ الّسالم 

 16 قابس المدينة اكادمية االطفال نهج خير الدين باشا باب بحر 20

 17 قابس المدينة حبايب ماما روضة  6000نهج بولبابة مرابط 

 18 قابس المدينة روضة نور األمل 6000نهج الواحة  40

 19 قابس المدينة روضة  األطفال األذكياء شارع الكرنيش حّوال الواد

 20 قابس المدينة روضة  المنى 6000نهج الواحة القيطون البلد 

المدينةقابس  روضة  حي الهناء 6000شارع الكرنيش حّي الهناء   21 

 22 قابس المدينة روضة تسنيم للتفّوق نهج جينيرال ديقول

 23 قابس المدينة روضة دار الّطفل نهج مصطفى كمال أتاتورك 10

 24 قابس المدينة روضة امي السيسي نهج المعرفة قابس المدينة

 25 قابس المدينة روضة المرح شارع الكرنيش شّط الّسالم

 26 قابس المدينة روضة فرحة الطفولة السالمنهج االهرام شط 



 27 قابس المدينة روضة قوس قزح شارع الصادق لسود

 28 قابس المدينة روضة عيون الطفولة شارع الجمهورية

 29  ةة      قابس الجنوبي روضة هابي بايبي 6012نهج إبن الهيثم حّي اإلزدهار 

الجنوبية قابس روضة أحالم الّطفولة 6011حّي اإلزدهار   30 

 31 قابس الجنوبية روضة الخطوة األولى حّي المدينة زريق

 32 قابس الجنوبية روضة األبرار شارع علي بن غداهم

 33 قابس الجنوبية روضة البراعم عّمار بن ياسر سيدي بولبابة 13

 34 قابس الجنوبية روضة كتاكيت نهج البرتقال حّي المنارة 71

 35 قابس الجنوبية روضة الجنّة الّصغيرة 01 سيدي بّشار حّي االمل

 36 قابس الجنوبية 01روضة األمان   6012نهج الصحابة سيدي بولبابة 

 37 قابس الجنوبية روضة االمل سيدي هريش الشميسة

 38 قابس الجنوبية روضة جنان كيدز 6012نهج التّوت بدورة 

 39 قابس الجنوبية روضة البسمة الّصغيرة نهج الصحابة سيدي بولبابة

 40 قابس الجنوبية روضة مالئكة الّرحمان حّي الشركة سيدي أبو لبابة

 41 قابس الجنوبية روضة أّمي الغالية نهج عبد الّرحمان إبن أبي بكر الصدّيق

 42 قابس الجنوبية روضة بايبي الند حّي المنارة شنتش قبالة قهوة شيشخان

 43 قابس الجنوبية روضة المارال المنارةشارع أبو قاسم الّشابي حّي 

 44 قابس الجنوبية روضة األمان 6011تقسيم سيدي أبو لبابة زريق 

 45 قابس الجنوبية روضة سارة النموذجيّة 6032حّي الّرياض زريق  

 46 قابس الجنوبية روضة جنان نهج عبد الّرحمان إبن أبي بكر تبلبو

 47 قابس الجنوبية سكولروضة نور  نهج  عمر إبن الخّطاب

 48 قابس الجنوبية روضة الميامين 6033          5حّي االمل 

 49 قابس الجنوبية روضة البراءة قبالة جامع حّي األمل 02حّي األمل 

 50 قابس الجنوبية روضة الّرجاء حّي المسك الشماطي

 51 قابس الجنوبية روضة بنفسج االمل حّي المعرفة حّي األمل

 52 قابس الجنوبية روضة نازار 6032محّمد الحامي المنارة تبلبو شارع

 53 قابس الجنوبية روضة المنارة تبلبو 6032نهج محّمد علي الحامي المنارة 

 54 قابس الجنوبية روضة األمير الّصغير نهج اإلمام الّرازي شنتش

 55 قابس الجنوبية روضة أريج شنتش 6014نهج خالد أبن الوليد 

 56 قابس الجنوبية روضة هابي كيدس نهج الزهراء سيدي بولبابة



 57 قابس الجنوبية روضة بيكاسو كيدز افريل زريق الدخالنية 9نهج 

 58 قابس الجنوبية روضة السنافر 6014نهج االقحوان حّي الّزهور 

 59 قابس الجنوبية روضة مريم نهج المقاومين حّي الزهور مطّرش

 60 قابس الجنوبية روضة الفوز الزهورنهج الخزامة حّي 

 61 قابس الجنوبية روضة المبدع الّصغير شارع الواحة حّي الّزهور مطّرش

 62 قابس الجنوبية روضة البراعم نهج القرنفل حّي الّزهور مطّرش

 63 قابس الجنوبية روضة اإلمتياز 6014طريق العين مطّرش 

 64 قابس الجنوبية الّزهورروضة  6014قبالة المستشفى  مطّرش 

 65 قابس الجنوبية روضة الفارس الّصغير حّي الفرمليّة مطّرش

 66 قابس الجنوبية روضة أمانة سكول طريق الّشاطئ العربي مطّرش

 67 قابس الجنوبية روضة  دّرة 6014نهج األمان مطّرش 

 68 قابس الجنوبية روضة بايبي تويتي 6032نهج الياسمين حّي الفردوس 

 69 قابس الجنوبية روضة جنان الّرحمان 6032نهج الّرياض تبلبو  

 70 قابس الجنوبية روضة خطوة بخطوة حي ابن خلدون نطرش

 71 قابس الجنوبية روضة تسنيم نهج ابن بطوطة

 72 قابس الجنوبية روضة حنبعل 6022المدو طريق مطماطة 

 73 قابس الجنوبية الذهبيروضة الطفل  4تقسيم سيدي بولبابة حي االمل 

 74 قابس الجنوبية روضة الطفل الذكي نهج ابن خلدون قابس الجنوبية

 75 قابس الجنوبية روضة ريحان كيدس نهج جعفر بن ابي طالب زريق

 76 قابس الجنوبية روضة ابتسامة ماما مطرش 6014نهج التغيير ابن خلدون 

الجنوبيةقابس  روضة االمراء نهج الرياض تبلبو  77 

 78 قابس الجنوبية روضة الطفل المبدع نهج بوكمبوط

 79 قابس الجنوبية روضة خطوة بخطوة حي المدينة زريق  قابس 48

 80 قابس الجنوبية روضة طوق الياسمين نهج علي بن غذاهم تبلبو

 81 قابس الغربية روضة  نجوم صغار 6041شارع الحبيب بورقيبة شنّني 

 82 قابس الغربية روضة فضاء مرام 6041الجّراح  نهج عبيدة إبن

 83 قابس الغربية روضة هدير الجنّة 6041نهج الدّغباجي شنّني 

 84 قابس الغربية روضة المالك الّسعيد 6041شارع محّمد بالّصادق بوشّمة 

 85 قابس الغربية روضة جالّنار 6041طريق الدّيسة حّي النّور بوشّمة 

 86 قابس الغربية روضة حنين التّونسينهج بيرم 



 87 قابس الغربية روضة مرح الّطفولة 6031نهج أبو القاسم الّشابي بوشّمة 

 88 قابس الغربية روضة الّريادة المدو قابس

 89 قابس الغربية روضة قوس قزح نهج طارق إبن زياد

الغربيةقابس  روضة االمير الصغير حي التحرير بوشمة شارع محمد الصادق  90 

 91 قابس الغربية روضة االمراء بوشمة

 92 قابس الغربية روضة مريم نهج الطاهر الحداد بوشمة

 93 قابس الغربية روضة نور نهج محمد علي

 94 قابس الغربية روضة انستي ثريا شارع حليمة السعدية 34

 95 الجديدةمطماطة  روضة  البراعم 6044شارع محمد الخامس مطماطة الجديدة 

 96 مطماطة الجديدة روضة طيور الجنّة 6044حي قدودة مطماطة الجديدة 

 97 مطماطة الجديدة روضة جنة براعم فاطمة الّزهراء 6044نهج االستقالل مطماطة الجديدة 

 98 مطماطة الجديدة روضة جنة نور الياسمين 6044شارع طارق بن زياد مطماطة الجديدة  28

 99 مطماطة الجديدة روضة أّمي الحبيبة شاكر مطماطة الجديدةنهج الهادي 

 100 مطماطة القديمة روضة الياسمين مطماطة القديمة 1حي االستقالل عدد

 101 غنوش روضة البراعم 6021شارع الحبيب بورقيبة 

 102 غنوش روضة الفردوس 6021شارع محّمد علي 

 103 غنوش هاوسروضة   آر  6021شارع طارق إبن زياد غنوش 

 104 غنوش روضة األمل 6021نهج محّمد المرزوقي 

 105 غنوش روضة الملوك 6021شارع الحبيب بورقيبة 

 106 غنوش روضة المالئكة 6021شارع الطيّب المهيري 

 107 غنوش روضة الهداية 6021نهج طه حسين غنّوش 

 108 غنوش روضة تسنيم 6021شارع جمال عبد الّناصر 

 109 غنوش روضة طيور الجنّة غنّوش 6021جاني  14شارع 

 110 غنوش روضة السنافر 6021غنوش 

 111 غنوش روضة الرمال شارع  الطيّب المهيري غنّوش

 112 غنوش روضة نور دربي 6021شارع إبن خلدون 

 113 غنوش روضة أطفال الجنّة شارع الحبيب بورقيبة

 114 غنوش غفرانروضة  6021حي االزدهار غنوش 

 115 غنوش ريحان كيدز شارع االستقالل غنوش

 116 مارث روضة البراءة مارث 6080أكتوبر  27شارع 

 117 مارث روضة الّزهور مارث 6080شارع فلسطين 



 118 مارث روضة فضاء االمل مارث 6080شارع فلسطين 

 119 مارث روضة جنّة المالئكة مارث 6080أكتوبر  27شارع 

 120 مارث روضة اإلمتياز جمال عبد النّاصر مارثنهج 

 121 مارث روضة البراعم مارث 6080نهج جدّة األحبال 

 122 مارث روضة االمل كتّانة  مارث

 123 مارث روضة  آمنة 6026نهج الجاحظ الّزارات 

 124 مارث روضة الكتاكيت الحميلة مارث

 125 مارث روضة الخطوة االولى حي االمل الفرادة مارث

 126 مارث االمتياز النموذجية نهج الهمذاني الغردق مارث 26

 127 مارث روضة المالئكة مارث 6016عّرام 

 128 مارث روضة ذكرى مارث 6016عّرام 

 129 مارث روضة السنافر مارث 6023العاليا 

 130 مارث روضة األنس مارث 6026نهج عمر إبن الخّطاب الّزارات 

 131 مارث روضة البراعم الّزارات 6026نهج أبو القاسم الّشابي 

 132 مارث روضة األمير الّسعيد 6026حّي اإلعداديّة الّزارات 

 133 مارث روضة المالك الصغير نهج علي بن ابي طالب الزارات

 134 مارث روضة النخيل نهج الجامع الكبير البلد القديمة

 135 مارث روضة النورسين العرقوب

 136 مارث روضة الياسمين مارث 2عيون الزركين 

 137 مارث روضة العبقري الصغير حي الرياض نهج الجم مارث

 138  ادخيلة توجان  روضة النّور دخيلة توجان 6035تونين  

 139 ادخيلة توجان روضة درمش 6055دخيلة توجان 

 140 ادخيلة توجان روضة طيور الجنّة 6055دخيلة توجان 

 141 المطوية روضة اإلمتياز 6010نهج أسد إبن الفرات المطوية 

 142 المطوية روضة النّور 6010شارع البيئة  المطوية

 143 المطوية روضة بابا سنفور 6010شارع الشهداء المطويّة 

 144 المطوية روضة براعم االمل 6010حّي الّزهور العقيبة المطوية 

 145 المطوية روضة األمراء المطوية 6010بالنّور حّي النرجس نهج البشير 

 146 المطوية روضة الريّان المطويّة 6010نهج أبو القاسم الّشابي 

 147 المطوية روضة النبت الحسن وذرف 6052نهج محمود الماطري  06



 148 المطوية روضة العالم الّصغير وذرف 6052نهج إبن خلدون 

 149 المطوية روضة سنابل االسيل وذرف 6052 48شارع فرحات حّشاد عدد

 150 المطوية روضة العباقرة الّصغار وذرف 6052نهج قرطبة 

 151 المطوية روضة شجرة الدرّ  وذرف 6052نهج أبو زمعة البلوي 

 152 المطوية روضة األمل 6052شارع محمد الخامس وذرف 

 153 المطوية روضة الطفل الذكي 6052نهج اميلكار وذرف  3

 154 المطوية روضة الّزهور 6052شارع فرحات حشاد وذرف 

 155 المطوية روضة الّطفل الملك 6052حي اإلزدهار وذرف 

 156 المطوية روضة األبطال الصغار 6052نهج جمال عبد الناصر وذرف 

 157 المطوية روضة  إفتح يا سمسم وذرف 6052شارع فرحات حّشاد  62

 158 المطوية االيادي الصغيرة روضة شارع محمد الخامس وذرف

 159 الحامة روضة راحة الّطفل 6020الحامة  22نهج إفريقيا عدد

 160 الحامة روضة الكروان 6020الحاّمة  02حّي األمل  ال

 161 الحامة روضة السندباد أفريل  الحامة 9نهج 

 162 الحامة روضة اإلمتياز 6020الحامة  22القيطنة عدد 

 163 الحامة روضة  عبير 6000الغزالي الحامة نهج اإلمام 

 164 الحامة روضة كيدس الند نهج العروبة الحامة

 165 الحامة روضة براعم متعة التعلّم نهج عّمار إبن ياسر الحامة

 166 الحامة روضة عالم الّطفل الحاّمة 6020نهج الّطاهر الحدّاد 

 167 الحامة ديزني كيدس السمباط الحامة

 168 الحامة ابرار اكاديمي شارع عمار ياسر الصمارية

 169 الحامة روضة الحضن الصغير الحامة

 170 الحامة روضة الورود الصغار 6092بشيمة القلب 

 171 الحامة روضة النّجاح 6092بشيمة القلب 

 172 الحامة روضة عصافير الجنّة الحامة 6020نهج ابن خلدون 

 173 الحامة روضة الّطفل الملك الحاّمة 6020واد النّور  حّي الكبابسة

 174 الحامة روضة بشائر الّرحمة الحاّمة 6020حّي محّمد علي 

 175 الحامة 01روضة الّطفل القائد الحاّمة 6020نهج صالح الدّين األيّوبي 

 176 الحامة روضة آمنة قاردن الحامة 6020شارع الجمهوريّة  الزغابنة 

 177 الحامة روضة دعاء الحامة 6020 القصر 



 178 الحامة روضة امي الغالية شارع علي بن ابي طالب الحامة

 179 الحامة روضة الطفل الرائد نهج تلمام الصمارية الحامة

 180 الحامة روضة الطفل المنتصر شارع علي فارس القصر الحامة

 181 الحامة كيدس روضة سمايل نهج علي بن محمد الزوينخ السمارية الحامة

 182 الحامة روضة قنّوشو 6020حّي الرجراج الحامة

 183 الحامة روضة آالء الحاّمة 6020نهج الطيّب المؤدّب 

 184 الحامة روضة كراميش الحاّمة 6020أكتوبر  15شارع 

 185 الحامة روضة كيدز الند نهج الرجراج المحاجبة  الحامة

 186 الحامة روضة براعم الخير النّجاح الحامةحّي محّمد علي وراء مدرسة 

 187 الحامة 02روضة األمل  6020نهج جمال عبد النّاصر حي محّمد علي 

 188 الحامة روضة إفتح ياسمسم 6020نهج النّاعس شرياق 

 189 الحامة روضة الهداية الحامة 6020شارع عبد ّللّا الغفّاري 

 190 الحامة الّطفولةروضة أمل  6020واد بالرزيق الحامة 

 191 الحامة روضة امان هللا نهج المولدي المساعدي

 192 الحامة روضة  هابي كيدس نهج شمس الدين وادي النور الحامة

 193 الحامة روضة نغم نهج صالح الدين االيوبي الحامة

 194 الحامة روضة منيون كيدس البقلة الحامة الغربية

 195 الحامة روضة عبير الجنّة الحامة 6020نهج أبو بكر المّؤدب 

 196 الحامة روضة ميار الحاّمة 6020نهج النّيل 

 197 الحامة روضة األمير الّصغير 6020الحامة   22القيطنة الحاّمة عدد

 198 الحامة روضة أحالم الّصغار السمباط

 199 الحامة روضة الفردوس السمباط

 200 الحامة روضة ستار كيدز السمباط

 201 الحامة روضة النّور نهج أحمد شوقي واد النّور

 202 الحامة روضة دار االطفال حي محمد علي الحامي

 203 الحامة روضة الّشروق الحامة 6020ظهرة أوالد حمد أوالد النّور 

 204 الحامة روضة األمان الحاّمة 6020نهج البنفسج واد النّور 

 205 الحامة روضة حبايب ماما الحاّمة 6020نهج أبو بكر المّؤدب 

 206 الحامة روضة األمل 6062بن غيلوف الحاّمة 

 207 الحامة روضة الياسمين 6020قبالة مدرسة الحامة الغربية الحامة 



 208 الحامة روضة روح ماما شارع الرجراج الحامة

 209 الحامة روضة جنان االطفال بوعطوش

 210 الحامة الفارس الصغيرروضة  الصمباط المزيرع طريق قبلي

 211 الحامة روضة جيل االبداع نهج البشير دربال

 212 الحامة روضة االحالم شارع الحبيب ثامر الحامة الغربية

 213 الحامة روضة االنس الصمباط وراء المعهد الثانوي

 214 الحامة روضة هابي كيدس الصمباط

 215 الحامة السعيدروضة الطفل  بوعطوش حومة العبايدة الحامة

 216 الحامة روضة البراعم الصمباط الحامة

 217 الحامة روضة سجود 9نهج الجنوب عدد 

 218 الحامة روضةالطفل المبدع نهج امحمد بشري

 219 الحامة روضة احالم بشيمة القلب

 والقطاع العمومي المنظمات والجمعيات

 220 روضة البراعم بوشّمة قابس الغربيّة

 221 روضة اإلمتياز بدورة قابس الغربيّة

 222 روضة إبن خلدون قبالة جامع الّرحمة مطّرش

 223 روضة النّرجس بني زلطن مطماطة الجديدة

 224 روضة الّزهور الحاّمة

 225 روضة الواحة شنّني

 226 روضة األمل منزل الحبيب

 227 روضة البنفسج زقراطة

 228 روضة أطفالنا كتّانة مارث

 229 روضة النّجاح عّرام مارث

 230 روضة جنّة العصافير غنّوش 6021

 231 روضة النّسيم 6010نهج طول كرم المطويّة 

 232 روضة االنس مطماطة الجديدة

 233 روضة الجيش الحّي العسكري بمدرسة األسلحة الحامة

 234 روضة الجيش حّي خليفة الدّيماسي سيدي بولبابة

 235 روضة بلدية وذرف 6052بورقيبة وذرف شارع الحبيب 

 

 طفال بوالية قابس األ محاضنقائمة 

معتمديةال اسم المؤسسة العنوان  ع/ر 

 1 قابس الجنوبية بايبي الند قابس 6011حي المنارة شنتش 

 2 قابس الجنوبية صوالي 1.2.3 الحي الجامعي قرب المعهد النموذجي

 3 قابس الجنوبية Tout Petit 2شارع الواحة حي الزهور 

 4 قابس الجنوبية شروق الشمس جانفي الحي االولمبي تقاسيم سيدي بولبابة 14نهج 

 5 قابس الجنوبية مريم نهج عمر بن الخطاب زريق



 6 قابس الجنوبية نور سكول نهج عمر بن الخطاب 76

 7 قابس المدينة النسرين شارع الطيب المهيري

 8 قابس المدينة الطفل دار 6000نهج مصطفى كمال 

 9 قابس المدينة الخطوة الصغيرة نهج السويد قابس المدينة

 10 قابس المدينة تاتا  صلوحة شارع باريس قرب قهوة مراكش

 11 قابس المدينة الريان نهج الفكر حي االزدهار السبخة 162

 12 الحامة كاش كاش 6020نهج عبد هللا دربالة الحامة 

 13 الحامة تاتا فطومة نهج امحمد بشري

 14 الحامة الطفل الذهبي شارع الجمهورية

 15 غنوش البراعم شارع الحبيب بورقيبة غنوش

 16 المطوية ماترنا نهج حسان ابن النعمان وذرف

 

 

 


