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قيم  التر

يدي التر
2120حي التحرير الرديفروضة أطفالروضة الهناءالرديف المركزالرديف1

2120 الرديف54ص ب روضة أطفالروضة جمعية احباء الطفلالرديف المركزالرديف2

2120حي النور الرديفروضة أطفالروضة اطفال االمتيازالرديف المركزالرديف3

اعمالرديف المركزالرديف4 ولس الرديفروضة أطفال البر 2120حي السبر

2120طريق اعدادية النجاح الرديفروضة أطفال الطفل السعيدالرديف المركزالرديف5

2120حي الجريدية  الرديفروضة أطفالروضة اطفال االملالرديف المركزالرديف6

2120حي اوالد بويحي طريق ام العرائس بالرديف روضة أطفالالبلسم الرديف المركزالرديف7

2120حي التحرير بالرديفروضة أطفالالطفل القائدالرديف المركزالرديف8

2190حي الرياض السندروضة أطفالالتضامن االجتماعي بالسندالسندالسند9

2190نهج سنان باشا حي الرياض السندروضة أطفالنجوم صغارالسندالسند10

2116زانوش المحطةروضة أطفالالتضامن زانوشصانوشالسند11

2116زانوش المحطةروضة أطفالعصافبر الجنة السندالسند12

2190حي النرص السندروضة أطفالينابيع العلمالسندالسند13

2190حي النرص السندروضة أطفالاالنسالسندالسند14

2190حي النور السندروضة أطفالاالملالسندالسند15

2190حي الزيتونة السندروضة أطفالالسنافرالسندالسند16

2116البهلولة زانوشروضة أطفالالفردوسالسندالسند17

2190نهج الجاحظ حي النور السندروضة أطفالروضة النجوم الصغارالسندالسند18

2116حي العمال زانوشروضة أطفالالتألقصانوشالسند19

2116قرب المدرسة اإبتدائية زانوش المحطةروضة أطفالروضة إقرأصانوشالسند20

2190حي الزيتونة السندروضة أطفالالريحانالسندالسند21

2190حي النور السندروضة أطفالالمالئكةالسندالسند22

2190حي النجاح روضة أطفالآية الطفل الفراشةالسندالسند23

2121حي الحلو اللةروضة أطفالبذور الغداللةالقرص24

2111 القرص2حي المروجروضة أطفالمالئكة الرحمانالقرصالقرص25

2111نهج الحبيب بورقيبة العجامة القرصروضة أطفالروضة التضامن االجتماعي العجامةالقرصالقرص26
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2111القرص12/4نهج روضة أطفالروضة البلدية القرصالقرصالقرص27

2111شارع الواحة القرص روضة أطفالروضةاالنسالقرصالقرص28

2111قرب المدرسة االعدادية اللة روضة أطفالروضة التضامن اللةالقرصالقرص29

2111شارع الواحة القرص روضة أطفال2روضة مملكة االمراء القرصالقرص30

2111الحي العمالي القرص روضة أطفالروضة عالءالدينالقرصالقرص31

اعم اللةالقرصالقرص32 2169المحطة القرص23ص ب روضة أطفالروضة البر

2111جنب اإلتحاد المحلي للشغل بالقرصروضة أطفال3روضة أوميقا القرصالقرص33

ي المستوصف اللةروضة أطفالروضة الكرامةالقرصالقرص34
التاجر عبد السالم قليعي تليجان 

2111طريق قفصة قابس قبالة صيدلية نجيبة ضوروضة أطفالروضة اكاديمية الصغارالقرصالقرص35

اءةالقرصالقرص36 2111حي عمر بن سليمان القرصروضة أطفالروضة البر

ي للعرباتروضة أطفال احالم الطفولة القرصالقرص37
2111حي حشاد خلف مركزالفحص الفن 

2111حي حشاد اللة القرصروضة أطفالروضة الفردوسالقرصالقرص38

2111شارع الواحة الراقوبة القرصروضة أطفالياسمير القرصالقرص39

ي الحي العماليروضة أطفالالبيةالقرصالقرص40 2111شارع المتننر

2111حي حشاد الله القرص قفصة روضة أطفالاجيال المستقبل اللةالقرص41

2111شارع االمام مالك القرص روضة أطفالقرطاجالقرصالقرص42

2111 القرص52\12\4شارع روضة أطفالالقادة الصغارالقرصالقرص43

2111 قرب اإلعدادية2المروجروضة أطفالروضة الريانالقرصالقرص44

2180اوالد بوسعدروضة أطفالروضة التضامن بوسعدالقطار الغربيةالقطار45

2180حي ابن خلدون شارع الواحةروضة أطفالروضة التضامن القطار الغربيةالقطار الغربيةالقطار46

2180شارع فرحات حشاد االرطسروضة أطفالروضة التضامن االرطسالقطار الغربيةالقطار47

قيةالقطار48 قيةالقطار الشر 2180شارع فلسطير  القطارروضة أطفالروضة التضامن القطار الشر

2180شارع الشادلي القطاري القطارروضة أطفالروضة التضامن نشيوالقطار الغربيةالقطار49

2180شارع فلسطير روضة أطفالروضة طيور الجنة القطار الغربيةالقطار50

2180شارع المجاردة روضة أطفالروضة الزهورالقطار الغربيةالقطار51

اعم القطارالقطار الغربيةالقطار52 يروضة أطفالروضة البر 2180حي عرباطةالغرنر

2180شارع الزهور روضة أطفال2روضة طيورالجنةالقطار الغربيةالقطار53

2180شارع ابن خلدون القطارروضة أطفالروضة العباقرة الصغارالقطار الغربيةالقطار54

2180شارع عمر الخيام القطارروضة أطفالروضة جنة األطفالالقطار الغربيةالقطار55

2130حي النهوضروضة أطفالقوس قزحالمتلوي المركزالمتلوي56

2130المتلوي حي الرئيسروضة أطفالالعالالمتلوي المركزالمتلوي57
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2130حي االمل المتلويروضة أطفالروضة المنجم االمل المتلوي المركزالمتلوي58

2130حي النسيم المتلويروضة أطفالروضة التضامن حي النسيمالمتلوي المركزالمتلوي59

2132حي المزيرعة المتلويروضة أطفالروضة التضامن المزيرعةالمتلوي المركزالمتلوي60

2130الحي العرصي المتلويروضة أطفالروضة اطفال المنجم الحي العرصي المتلوي المركزالمتلوي61

2132حي الثالجة المتلويروضة أطفالروضة المن المتلوي المركزالمتلوي62

2130حي السعادة المتلويروضة أطفالروضة المالئكةالمتلوي المركزالمتلوي63

اءةالمتلوي المركزالمتلوي64 2130حي النهوض المتلويروضة أطفالروضة البر

2134حي الثالجة المتلوي44خولة خنيسي ص ب روضة أطفالروضة احالم الطفولةالمتلوي المركزالمتلوي65

اءة المتلوي المركزالمتلوي66 يروضة أطفال2روضة البر
2130حي النهوض وراء حمام جيالن 

ي المتلويروضة أطفالروضة االمتيازالمتلوي المركزالمتلوي67 2130حي السعادة الغرنر

يالمتلوي المركزالمتلوي68
يروضة أطفالروضة الحكوان  2132طريق الرئيسي حي النسيم قبالة مقهي اليعقونر

2130حي االمل الطرابلسية قرب دكان الهادي حفناويروضة أطفالروضة الياسمير المتلوي المركزالمتلوي69

2130الحي العرصي  المتلويروضة أطفالروضة اليسميناتالمتلوي المركزالمتلوي70

2130حي المزيرعة وراء نادي االطفال المتلويروضة أطفالروضة المرحالمتلوي المركزالمتلوي71

2130حي الزهور المتلويروضة أطفال1روضة االمان المتلوي المركزالمتلوي72

ي المتلويروضة أطفالروضة مملكة الطفولةالمتلوي المركزالمتلوي73 2130حي السعادة الغرنر

2130حي السعادة المتلويروضة أطفال2روضة األمان المتلوي المركزالمتلوي74

2130 المتلوي 01حي الزهور عدد روضة أطفالروضة نورينالمتلوي المركزالمتلوي75

2130حي المزيرعة المتلويروضة أطفالروضة راحة ماماالمتلوي المركزالمتلوي76

2113 المتلوي3حي الزهور عددروضة أطفالالنجاحالمتلوي المركزالمتلوي77

2130الحي العرصي المتلويروضة أطفالروضة االوائل المتلوي المركزالمتلوي78

2130حي الزهور المتلويروضة أطفالروضة اري    جالمتلوي المركزالمتلوي79

2170حي النسيم روضة أطفالالنجوم الصغارالمظيلة المركزالمظيلة80

جالمظيلة المركزالمظيلة81 2173برج العكارمة قرب المستوصف المظيلةروضة أطفالروضة اطفال التضامن البر

2170حي النسيم المظيلةروضة أطفالالنسيمالمظيلة المركزالمظيلة82

2170حي المركز المظيلةروضة أطفالطيور الجنةالمظيلة المركزالمظيلة83

اءةالمظيلة المركزالمظيلة84 كة فسفاط قفصة المظيلةروضة أطفالروضة البر 2170جنب إدارة شر

ي المظيلةروضة أطفالمريومةالمظيلة المركزالمظيلة85
 
ق 2170الحي الشر

2170الحي المركزي روضة أطفالروضة المنجم اقليم المظيلة المظيلة المركزالمظيلة86

2110الحي العرصي قرب مدرسة المنجمروضة أطفالروضة المنجم الحي العرصيأم العرايس المحطةأم العرائس87

2110الحي العرصي ام العرائسروضة أطفالروضة اطفال المجدأم العرايس المركزيةأم العرائس88
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2110حي الشباب ام العرائسروضة أطفالفضاء دريمأم العرايس المحطةأم العرائس89

2110حي السوالمية بام العرائسروضة أطفالاالمبر الصغبرأم العرايس المركزيةأم العرائس90

2110حي الزهور اوالد بلحسن ام العرائسروضة أطفالروضة اطفال الطفل الملكأم العرايس المركزيةأم العرائس91

2110طريق الرديف ام العرائسروضة أطفال كراميش االمتيازأم العرايس المركزيةأم العرائس92

ي الصغارأم العرايس المحطةأم العرائس93
2110وراء المدرسة الخاصة بام العرائس1حي االمل روضة أطفالروضة اطفال اصدقان 

2110طريق الجبابرية اوالدسعيد ام العرائسروضة أطفالروضة الطفل المبدعأم العرايس المركزيةأم العرائس94

2110الحي العمالي بام العرائسروضة أطفالبابا شارلوأم العرايس المركزيةأم العرائس95

2110حي الشباب ام العرائسروضة أطفالروضة اطفال قرص المالئكةأم العرايس المحطةأم العرائس96

2110الحي العرصي أم العرائسروضة أطفال جنة االحالمأم العرايس المحطةأم العرائس97

2110الحي العمالي بام العرائسروضة أطفال العباقرة أم العرايس المحطةأم العرائس98

2110حي النور أم العرائسروضة أطفالقرية السنافرأم العرايس المركزيةأم العرائس99

2110حي السوالمية بام العرائسروضة أطفال جنة األطفالأم العرايس المحطةأم العرائس100

وك روضة أطفالأالء الرحمانأم العرايس المركزيةأم العرائس101 2110طريق قفصة حي اوالد مبر

2120 أم العرائس02حي االمل روضة أطفالاليقير أم العرايس المركزيةأم العرائس102

2110حي الزهورروضة أطفالالعببرأم العرايس المركزيةأم العرائس103

2115بلخبرروضة أطفالروضة التضامن بالخبرالعيايشةبلخبر104

2115روضة التضامن حوال الوادروضة أطفالروضة التضامن حول الوادالعيايشةبلخبر105

2115طريق الطلح بلخبرروضة أطفالالسنافرالعيايشةبلخبر106

2180حوال الواد بالخبرروضة أطفالأمل الطفولةبلخبربلخبر107

2180حوال الواد بالخبرروضة أطفالاالمتيازبلخبربلخبر108

2131سيدي عيش المركزروضة أطفالجزيرة الكب  سيدي عيشسيدي عيش109

بويةسيدي عيشسيدي عيش110 2131سيدي عيش المركزروضة أطفالاالمل الب 

2131سيدي عيش المركزروضة أطفالروضة االمبر الصغبرسيدي عيشسيدي عيش111

2131سيدي عيش المركز2حي النسيم روضة أطفالروضة رؤى المستقبلسيدي عيشسيدي عيش112

2131سيدي عيش المركزروضة أطفالروضة المالئكةسيدي عيشسيدي عيش113

قسيدي عيشسيدي عيش114 2131سيدي عيش المركزروضة أطفالإستبر

22100حي األملروضة أطفالأكادمية النخبةسيدي أحمد زروققفصة الجنوبية115

قيةقفصة الجنوبية116 2111حي المطار راس الكافروضة أطفالالطفل المثالي قفصة الشر

2100قرب مدرسة نهج ميلود الدوالي قفصةروضة أطفالاطفال البلديةقفصة المدينةقفصة الجنوبية117

2100ثكنة احمد التليل  قفصةروضة أطفالاطفال الجيشقفصة المدينةقفصة الجنوبية118

مكي حي الشور قفصةروضة أطفالالشورقفصة المدينةقفصة الجنوبية119 2124نهج جعفر البر
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2100وادايلو حي النور قفصةروضة أطفالالتظامن واديلوقفصة المدينةقفصة الجنوبية120

2100نهج القرنفل العسالة قفصةروضة أطفالأطفال الصفاءقفصة المدينةقفصة الجنوبية121

2124نهج المجر حي الشورروضة أطفالروضة لبيبقفصة المدينةقفصة الجنوبية122

ي العسالة قفصةروضة أطفالاالمراءقفصة المدينةقفصة الجنوبية123 2100شارع سيدي العرنر

 الدوالي قفصة روضة أطفالالتضامن الدواليقفصة المدينةقفصة الجنوبية124
2100نهج ابن المعب  

2100شارع البلفيدير زروق قفصةروضة أطفالالسالم قفصة المدينةقفصة الجنوبية125

2100 حي النور شارع فلسطير  قرب إعدادية احميدة وحادة قفصةروضة أطفالفضاء الياسمير قفصة المدينةقفصة الجنوبية126

2100نهج االهرام الدوالي قفصةروضة أطفالمملكة الطفلقفصة المدينةقفصة الجنوبية127

2100شارع عمر ابن العاص حي النور قفصةروضة أطفالروضة جنة االء لالطفالقفصة المدينةقفصة الجنوبية128

اعمقفصة المدينةقفصة الجنوبية129 2100نهج الهند قرب جامع المولي السفلروضة أطفالروضة البر

ةقفصة المدينةقفصة الجنوبية130 2124نهج المجر  حي الشور قفصةروضة أطفال مملكة أمبر

2151نهج البطريق حي المطار قفصةروضة أطفالالمنارقفصة المدينةقفصة الجنوبية131

2100عند التاجر بوجزة وراء مدرسة الهدى حي الشور روضة أطفالالطفل االمبرقفصة المدينةقفصة الجنوبية132

كة الظاهريروضة أطفالالصفاءقفصة المدينةقفصة الجنوبية133 ي قرب شر
2100حي الشور نهج سعد البنان 

2100نهج عدن حي الشباب قفصةروضة أطفالالتضامن االجتماعي حي الشباب قفصة المدينةقفصة الجنوبية134

2100حي األخوة زروقروضة أطفالالمالئكة قفصة المدينةقفصة الجنوبية135

2100نهج خبر الدين باشا عند التاجر سمبر ميساوي حي النورروضة أطفالجنة المالئكةقفصة المدينةقفصة الجنوبية136

ي حي الشبابروضة أطفالطيور السالمقفصة المدينةقفصة الجنوبية137 2100شارع المغرب العرنر

ي األولقفصة المدينةقفصة الجنوبية138
2100حي الشباب قفصةروضة أطفالمحفظن 

ه راس الكافروضة أطفالاالعالميةقفصة المدينةقفصة الجنوبية139 2100حي المب  

2100مقر القنصلية الجزائرية سابقاروضة أطفالروضةالقرص الملكيقفصة المدينةقفصة الجنوبية140

2100نهج ليبيا حي النور قفصةروضة أطفالروضة شمس المستقبلقفصة المدينةقفصة الجنوبية141

2100نهج القرنفل العسالة قفصةروضة أطفالمملكةابن سيناقفصة المدينةقفصة الجنوبية142

ي العسالة قفصةروضة أطفالمرامقفصة المدينةقفصة الجنوبية143 2100نهج سيدي العرنر

2100قرب دكان بشبر الظاهري المول قفصةروضة أطفالروضة االكادمية النموذجيةقفصة المدينةقفصة الجنوبية144

2112سيدي أحمد زروق1حي األمل روضة أطفالالخطوة االوليقفصة المدينةقفصة الجنوبية145

2100نهج طارق بن زياد حي النور قفصةروضة أطفالروضة طيور الجنةقفصة المدينةقفصة الجنوبية146

2100قرب مستوصف الحميلة حي الشباب قفصةروضة أطفالالياسمير  حي الشبابقفصة المدينةقفصة الجنوبية147

2100نهج الخرطوم حي النور قفصةروضة أطفالروضة الكونقفصة المدينةقفصة الجنوبية148

ة صويد قفصةروضة أطفال الياسمير  المدينةقفصة المدينةقفصة الجنوبية149 2100نهج لزهر الفولي قرب مخبر 

2100حي االمل زروقروضة أطفالالعالقفصة المدينةقفصة الجنوبية150
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يقفصة المدينةقفصة الجنوبية151
 الدوالي قفصةروضة أطفالروضة بين 

2100نهج المعب  

2100سيدي أحمد زروق قفصةروضة أطفالفتافيت السكرقفصة المدينةقفصة الجنوبية152

جس العسالة قفصةروضة أطفالالناعورةقفصة المدينةقفصة الجنوبية153 2100نهج الب 

2124 قفصة1حي الشور روضة أطفالروضة اقراقفصة المدينةقفصة الجنوبية154

2100حي الفتح زروقروضة أطفالروضة المالكقفصة المدينةقفصة الجنوبية155

جس قفصة المدينةقفصة الجنوبية156 2100نهج سوسة حي الشباب قفصةروضة أطفال الب 

ه طريق المطار قفصةروضة أطفالروضة األهرام كيدزقفصة المدينةقفصة الجنوبية157 2100حي المب  

2100حي األفران قرب الرمادية الدوالي قفصةروضة أطفال2روضة مرام قفصة المدينةقفصة الجنوبية158

2100نهج ابن شباط المول قفصةروضة أطفالالفردوس قفصة المدينةقفصة الجنوبية159

2100الدوالي قفصةروضة أطفال1روضة مملكة األمراء قفصة المدينةقفصة الجنوبية160

2100بطحة المرايدية نهج الياسمير  قفصةروضة أطفالالبسمةقفصة المدينةقفصة الجنوبية161

اينية زروق قفصةروضة أطفالروضة النجاح قفصة المدينةقفصة الجنوبية162 2100حي البر 

2100حي األمل سيدي احمد زروق قفصةروضة أطفالروضة التضامن زروققفصة المدينةقفصة الجنوبية163

2100عند التاجر رابح تلي حي النور قفصةروضة أطفالروضة األحالم قفصة المدينةقفصة الجنوبية164

2100نهج دار السالم حي الشباب قفصةروضة أطفالروضة المنيارقفصة المدينةقفصة الجنوبية165

ي قفصةروضة أطفالالزهورقفصة المدينةقفصة الجنوبية166 2100نهج ليبيا حي الشباب أمام معهد أبو القاسم الشانر

2124حي الشور قفصةروضة أطفالآدمقفصة المدينةقفصة الجنوبية167

2151 حي المطار قفصة35ب عدد .صروضة أطفالاألمراء الصغارقفصة المدينةقفصة الجنوبية168

2100حي النور وراء السوق المركزيةروضة أطفالالزهراءحي النورقفصة الجنوبية169

2100 قفصة1قرب مدرسة حي الشورروضة أطفال ميسمقفصة المدينةقفصة الجنوبية170

2100نهج القاهرة أمام عمارات االجيش حي الشباب قفصةروضة أطفالقوس قزحقفصة المدينةقفصة الجنوبية171

2100قرب سوق محمد المول قفصةروضة أطفالالفوزقفصة المدينةقفصة الجنوبية172

كة الفالكسيبل حي بن يونس قفصةروضة أطفالقوس قزحقفصة المدينةقفصة الجنوبية173 2100قرب شر

ي وراء الهالل األحمر روضة أطفالالبدورقفصة المدينةقفصة الجنوبية174 2100نهج سيدي الغرنر

2100حي الشباب قفصة روضة أطفالااليمانحي الشبابقفصة الجنوبية175

2100حي النور قرب المغازة العامة روضة أطفالقرطاج حي النورقفصة الجنوبية176

2100الحميلة قرب مقه العباسيروضة أطفالامال قفصة المدينةقفصة الجنوبية177

2100باب الرمل قفصة روضة أطفالالجيل الجديدقفصة المدينةقفصة الجنوبية178

2100حي االفران قرب المستوصف الدوالي روضة أطفالعزيزة قفصة المدينةقفصة الجنوبية179

ي العسالة قفصة روضة أطفالورود الياسمير  العسالةقفصة الجنوبية180
2100قرب قاعة االمل الرياض 

2100نهج إيران المول السفل  قفصة المدينةروضة أطفالفردوس الجنةقفصة المدينةقفصة الجنوبية181
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2100 حي بن يونس روضة أطفالالسالم حي النورقفصة الجنوبية182

ي دريدة قفصة المدينةقفصة الجنوبية183
2100نهج طلح العسالة قرب صالة كراولي االفراح روضة أطفالأنيسن 

2100حي القوافل نهج نيوتن قفصة روضة أطفالاالنطالقة حي الشبابقفصة الجنوبية184

2123نهج ابن العقيل حي النور روضة أطفالعدنقفصة المدينةقفصة الجنوبية185

ل ميمونقطيسقفصة الشمالية186 اعم مب   ل ميمون أوالد وهيبةروضة أطفالروضة البر 2141مب  

2100أوالد زيد قفصة الشمالية قطيسروضة أطفالاالملأوالد زيدقفصة الشمالية187
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عنوان املؤسسةطبيعة الباعثنوع املؤسسةاملؤسسةالبلديةاملعتمديةر\ع
الرتقيم 
الربيدي

2111شارع الواحة القصر شخص طبيعيحمضنة أطفال2حمضنة مملكة االمراءالقصرالقصر1

2130احلي الرئيسي املتلويشخص طبيعيحمضنة أطفالحمضنة احلناناملتلوياملتلوي2

2130حي السعادة الغريب املتلويشخص طبيعيحمضنة أطفالاالمتيازاملتلوياملتلوي3

2100حي االخوة زروق قفصةشخص طبيعيحمضنة أطفالحمضنة املالئكةقفصة اجلنوبيةقفصة اجلنوبية4

2100هنج االهرام الدوايل قفصةشخص طبيعيحمضنة أطفالحمضنة مملكة الطفلقفصة اجلنوبيةقفصة اجلنوبية5

2100شارع فلسطني قرب اعدادية محيدة وحادة حى النور قفصةشخص طبيعيحمضنة أطفالحمضنة فضاء اليامسنيقفصة اجلنوبيةقفصة اجلنوبية6

2100بطحة املرايدية هنج اليامسني دوايل شخص طبيعيحمضنة أطفالالبسمة قفصة اجلنوبيةقفصة اجلنوبية7

2100شارع ابن خلدون طريق الربيد الدوايلشخص طبيعيحمضنة أطفالمملكة األمراءقفصة اجلنوبيةقفصة اجلنوبية8

2019قائمة حماضن األطفال بوالية قفصة جويلية 
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