
العنواناسم المحضنةطبيعة الباعثالمعتمديةر/ع

حي المرجان(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي )روضة عروس البحر الوزاراتطبرقة1
الثكنة القديمة(وزارة الدفاع الوطني )روضة الياسمين أطفال الجيش الوزاراتجندوبة2
2حي النخيل (اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي )روضة اإلمتياز الجمعيات والمنظماتجندوبة3
حي الشرفة(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي )روضة النجاح الجمعيات والمنظماتجندوبة4
حي الزغادية(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي )روضة النماء الجمعيات والمنظماتجندوبة5
بن بشير(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة التفوق الجمعيات والمنظماتجندوبة 6
شارع الحبيب بورقيبة(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة الفراشات  الجمعيات والمنظماتوادي مليز7
ورغش(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة البراعم الجمعيات والمنظماتغار الدماء8
بلطة بوعوان(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة الغصون الخضرالجمعيات والمنظماتبلطة بوعوان9
حي الخليج(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة البلبل الصغيرالجمعيات والمنظماتبوسالم10
نهج الياسمين(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة الطموح الجمعيات والمنظماتفرنانة11
نهج المرجان(اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي)روضة النسرين الجمعيات والمنظماتطبرقة12
 جندوبة54 مارس عدد 02نهج روضة العرفانخواصجندوبة13

 جندوبة13 نهج أبي بكر رقم 2حي النور روضة األصدقاء الصغارخواصجندوبة14

حي السنابل جندوبةروضة السنابلخواصجندوبة15

طريق البلدية جندوبةروضة جوهرة الريفخواصجندوبة16

 جندوبة2نهج سوسة حي النخيل روضة راحة ماماخواصجندوبة17

 جندوبة47حي الحدائق عدد روضة الحدائقخواصجندوبة18

 جندوبة31حي الجيش عدد روضة اليرعاتخواصجندوبة19

حي الحدائق جندوبةروضة سلسبيلخواصجندوبة20

نهج طريق تونس 10روضة األمانخواصجندوبة21

 جندوبة01 مارس حي النخيل 02نهج روضة األفقخواصجندوبة22

نهج عبد الحكيم العيادي جندوبةروضة العالخواصجندوبة23

 جندوبة66حي الرياض عدد روضة الملكخواصجندوبة24

2019قائمة إسمية لرياض األطفال بوالية جندوبة لسنة 

2019رياض األطفال بوالية جندوبة لسنة 



نهج مصطفى خريفروضة الطفل السعيدخواصجندوبة25

حي النخيل الثاني جندوبةروضة ابن خلدونخواصجندوبة26

2حي الهناء المروج روضة قوس قزحخواصجندوبة27

حي الفائز نهج إبن الروميروضة الطفل الملكخواصجندوبة28

حي النخيل الثاني نهج اإلمام سحنونروضة الوفاقخواصجندوبة29

حي التطورروضة النجومخواصجندوبة30

01الشرفة عدد روضة طيور الجنةخواصجندوبة31

تقسيم الحدائق 20روضة طيور الجنةخواصجندوبة32

حي الفائز نهج لبلبة األنصاريروضة العباقرةخواصجندوبة33

حي المبروكروضة أحالم الطفولةخواصجندوبة34

2نهج سليانة حي النخلروضة األوائلخواصجندوبة35

حي النصر السعايديةروضة فضاء العصافيرخواصجندوبة36

03حي السعادية عددروضة أمانخواصجندوبة37

03حي المروج عددروضة النسرينخواصجندوبة38

حي المروجروضة المشعلخواصجندوبة39

حي النصر السعايديةروضة اليرعاتخواصجندوبة40

حي السعايديةروضة البراعمخواصجندوبة41

01حي الشرفة عددروضة الفراشاتخواصجندوبة42

62نهج ابن سينا عددروضة الطفل المبتسمخواصجندوبة43

نهج اإلمام سحنون 54روضة جنات الصغارخواصجندوبة44

نهج محمد الخامس حي الفردوسروضة اإلمتيازخواصجندوبة 45

حي الفردوسروضة شعاع النورخواصجندوبة 46

حي الفردوسروضة األنس و األملخواصجندوبة 47

نهج الزياتينروضة المالئكةخواصجندوبة 48

2حي الزهوة عدد روضة البراءةخواصجندوبة 49

حي الهادي بن حسيةروضة البراعمخواصجندوبة 50

حي الزهوةروضة مملكة النوارسخواصجندوبة 51

حي المستشفىروضة السرورخواصبوسالم52
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نهج ابو القاسم الشابيروضة الكتاكيتخواصبوسالم53

8170 نهج السودان حي الرياض 7روضة عصافير الجنةخواصبوسالم54

حي السمرانروضة الريانخواصبوسالم55

 السنيت الجديدي33حي المجردة عدد روضة األملخواصبوسالم56

حي الخليلروضة األحالمخواصبوسالم57

03حي السرور عدد روضة البراعمخواصبوسالم58

شارع الطيب المهيريروضة الطفل السعيدخواصبوسالم59

نهج الحبيب ثامرروضة النجاحخواصبوسالم60

نهج مجردةروضة إقرأ و ألعبخواصبوسالم61

نهج الهادي شاكرروضة حديقة المالئكةخواصبوسالم62

نهج الدكتور طاهر الخميريروضة الياسمينخواصبوسالم63

 نهج القدس17روضة الفنتانخواصبوسالم64

حي السرورروضة المناهلخواصبوسالم65

حي الرياضروضة األملخواصبوسالم66

نهج صالح بن يوسفروضة السنابلخواصبوسالم67

 مارس20شارع روضة الخطوة األولىخواصبوسالم68

نهج البرتقال حي األمينروضة حديقة األحالمخواصبوسالم69

حي الجامع وادي مليـزروضة األمراءخواصوادي مليز70

نهج القدس 04روضة طيور الجنةخواصوادي مليز71

حي الجامعروضة العبقري الصغيرخواصوادي مليز72

نهج علي البلهوانروضة العلماء الصغارخواصغار الدماء73

حي بوشهبونروضة الفردوسخواصغار الدماء74

 حي الحدائق16نهج نصرة عدد روضة نجوم صغارخواصغار الدماء75

حي الحدائقروضة العباقرةخواصغار الدماء76

حي دلة عمارةروضة نجوم الغدخواصغار الدماء77

حي السعادةروضة حنينخواصغار الدماء78

حي الزهورروضة عصافير الجنةخواصغار الدماء79

حي الرجاء الثانيغار الدماء روضة أقرا والعبخواصغار الدماء80
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حي دلة عمارةروضة المتفوقخواصغار الدماء81

نهج يوسف بولاير فرنانةروضة االمتيازخواصفرنانة82

نهج إبن الجزار فرنانةروضة البراعمخواصفرنانة83

8140 فرنانة 82تقسيم الصنوبر ص ب روضة طيور الجنةخواصفرنانة84

نهج الحبيب بورقيبةروضة األملخواصفرنانة85

روضة األطفال الخاصة الفرنسيسكانياتروضة األطفال الخاصة الفرنسيسكانياتخواصعين دراهم86
روضة صغير صغرونروضة صغير صغرونخواصعين دراهم87
روضة البراءةروضة البراءةخواصعين دراهم88
 عين مازوز01حي البساتين عدد روضة األشبال و الزهراتخواصطبرقة89

شارع البيئة 51روضة الريانخواصطبرقة90

عين الصبحروضة الياسمينخواصطبرقة91

حي الكرنيشروضة المستقبلخواصطرقة92

53نهج الجزائر عدد روضة المالئكةخواصطبرقة93

حي البساتينروضة العصافيرخواصطبرقة94

حي الطيب المهيري نهج بنزرتروضة دار السنافرخواصطبرقة95

بريد جاب هللاروضة عصافير الجنةخواصطبرقة96

حي البساتينروضة األملخواصطبرقة97

جاب هللاروضة شذى الوردخواصطبرقة98

حي الكرايميةروضة باب عزيزيخواصطبرقة99
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