
 

 

األطفال بوالية جندوبة  قائمة رياض  

 
   

 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للوزارات 
 

 اسم الروضة  العنوان 
 

العدد 
 الرتبي 

 الوالية  المعتمدية 

 حي المرجان 
 

  طبرقة  1 اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي (روضة عروس البحر )
 

 جندوبة 
 

 جندوبة  جندوبة  2 روضة الياسمين أطفال الجيش )وزارة الدفاع الوطني ( الثكنة القديمة 

 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال التابعة للجمعيات والمنظمات 
 

 الوالية  المعتمدية  العدد الرتبي  اسم الروضة  العنوان 
 

2حي النخيل   جندوبة  جندوبة  1 )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي (روضة اإلمتياز  
 

 جندوبة  جندوبة  2 روضة النجاح )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي ( حي الشرفة 
 



 جندوبة  جندوبة  3 روضة النماء )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي ( حي الزغادية 
 

جندوبة  4 )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي(روضة التفوق  بن بشير 
 الشمالية 

 جندوبة
 

 جندوبة  وادي مليز  5 روضة الفراشات  )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي( شارع الحبيب بورقيبة 
 

 جندوبة  غار الدماء  6 روضة البراعم )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي( ورغش 

بوعوانبلطة  7   )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي(روضة الغصون الخضر بلطة بوعوان  جندوبة  

 جندوبة  بوسالم  8    )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي(روضة البلبل الصغير حي الخليج 

 جندوبة  فرنانة  9   )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي(روضة الطموح  نهج الياسمين 

 جندوبة  طبرقة  10   )اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي(روضة النسرين  نهج المرجان 

 القائمة اإلسمية لرياض األطفال الخاصة

 الوالية  المعتمدية  العدد الرتبي اسم الروضة  العنوان 



 جندوبة 54مارس عدد  02نهج 

 

 جندوبة  جندوبة  01 روضة العرفان

 جندوبة 13نهج أبي بكر رقم  2حي النور 

 

 جندوبة  جندوبة  02 روضة األصدقاء الصغار

 السنابل جندوبةحي 

 

 جندوبة جندوبة 03 روضة السنابل

 جندوبة جندوبة 04 روضة جوهرة الريف طريق البلدية جندوبة

 جندوبة 47حي الحدائق عدد 

 

 جندوبة جندوبة 05 روضة الحدائق

 جندوبة 31حي الجيش عدد 

 

 جندوبة جندوبة 06 روضة اليرعات 

 حي الحدائق جندوبة

 

 جندوبة جندوبة 07 روضة سلسبيل 

نهج طريق تونس  10  جندوبة جندوبة 08 روضة األمان  

جندوبة 01مارس حي النخيل  02نهج   جندوبة جندوبة 09 روضة األفق  

 نهج عبد الحكيم العيادي جندوبة

 

 جندوبة جندوبة 10 روضة العال

جندوبة 66حي الرياض عدد   روضة الملك  

 
 جندوبة جندوبة 11



 روضة الطفل السعيد  نهج مصطفى خريف

 
 جندوبة جندوبة 12

 حي النخيل الثاني جندوبة

 

 جندوبة جندوبة 13 خلدون  ابنروضة 

2حي الهناء المروج   

 

 جندوبة جندوبة 14 روضة قوس قزح 

 حي الفائز نهج إبن الرومي

 

 جندوبة جندوبة 15 روضة الطفل الملك 

 روضة الوفاق  حي النخيل الثاني نهج اإلمام سحنون

 
 جندوبة جندوبة 16

 روضة النجوم  حي التطور

 
 جندوبة جندوبة 17

01الشرفة عدد   

 

 جندوبة جندوبة 18 روضة طيور الجنة 

تقسيم الحدائق  20  

 

 جندوبة جندوبة 19 روضة طيور الجنة 

 جندوبة جندوبة 20 روضة العباقرة  حي الفائز نهج لبلبة األنصاري 

 جندوبة جندوبة 21 روضة أحالم الطفولة  حي المبروك

2نهج سليانة حي النخل  روضة األوائل  

 
 جندوبة جندوبة 22



 رروضة فضاء العصافي حي النصر السعايدية 

 
 جندوبة جندوبة 23

03حي السعادية عدد  روضة أمان  

 
 جندوبة جندوبة 24

 روضة المشعل  حي المروج

 
 جندوبة جندوبة 25

السعايدية حي النصر   روضة اليرعات 

 
 جندوبة جندوبة 26

 روضة البراعم  حي السعايدية 

 
 جندوبة جندوبة 27

62نهج ابن سينا عدد  روضة الطفل المبتسم  

 
 جندوبة جندوبة 28

نهج اإلمام سحنون  54  جندوبة جندوبة 29 روضة جنات الصغار  

مارس  02حي   جندوبة  جندوبة  30 روضة المالئكة  

 جندوبة  جندوبة  31 روضة ماميتا  حي المروج 

 جندوبة  جندوبة  32 روضة الفوز  حي الشرفة 

 جندوبة  جندوبة  33 روضة باور كيدز  حي النخيل



 جندوبة  جندوبة  34 روضة موليار كيدز  حي النخيل الثاني 

 نهج محمد الخامس

 حي الفردوس

 

 جندوبة جندوبة الشمالية  35 روضة اإلمتياز

 روضة شعاع النور حي الفردوس 

 
 جندوبة جندوبة الشمالية 36

 جندوبة جندوبة الشمالية 37 روضة األنس و األمل  حي الفردوس 

 نهج الزياتين  

 

 جندوبة جندوبة الشمالية 38 روضة المالئكة 

 روضة البراءة   2حي الزهوة عدد 

 
 جندوبة جندوبة الشمالية 39

 روضة البراعم  حسيةحي الهادي بن 

 
 جندوبة جندوبة الشمالية 40

 روضة مملكة النوارس  حي الزهوة 

 
 جندوبة جندوبة الشمالية 41

 جندوبة  جندوبة الشمالية  42 روضة أكاديمي  01حي بورشادات عدد 

 جندوبة  جندوبة الشمالية  43 روضة السنافر  حي الهادي بن حسين 

 جندوبة  جندوبة الشمالية  44 روضة الطفل األفضل  حبي عزيز 



 روضة السرور حي المستشفى 

 
 جندوبة بوسالم  45

 روضة الكتاكيت  نهج ابو القاسم الشابي 

 
 جندوبة بوسالم 46

 8170نهج السودان حي الرياض  7

 

 جندوبة بوسالم 47 روضة عصافير الجنة

 جندوبة بوسالم 48 روضة الريان حي السمران

 جندوبة بوسالم 49 روضة األمل السنيت الجديدي  33حي المجردة عدد 

 جندوبة بوسالم 50 روضة األحالم حي الخليل 

  03حي السرور عدد 

 

 جندوبة بوسالم 51 روضة البراعم

 جندوبة بوسالم 52 روضة الطفل السعيد شارع الطيب المهيري 

 جندوبة بوسالم 53 روضة إقرأ و ألعب  نهج ابن سينا 

 المالئكة روضة حديقة  نهج الهادي شاكر  

 
 جندوبة بوسالم 54

 نهج الدكتور طاهر الخميري 

 

 جندوبة بوسالم 55 روضة الياسمين



 روضة الفنتان  نهج القدس  17

 
 جندوبة بوسالم 56

 روضة المناهل  حي السرور

 
 جندوبة بوسالم 57

 روضة األمل  حي الرياض 

 
 جندوبة بوسالم 58

 روضة السنابل  نهج صالح بن يوسف

 
 جندوبة بوسالم 59

 روضة الخطوة األولى  مارس  20شارع 

 
 جندوبة بوسالم 60

 روضة حديقة األحالم  نهج البرتقال حي األمين 

 
 جندوبة بوسالم 61

 جندوبة  بوسالم  62 روضة النوار  الصغير  نهج عمر ابن عبد العزبز 

 جندوبة  بوسالم  63 روضة األمراء  مارس  20شارع 

 جندوبة  بوسالم  64 روضة مريومة لإلمتياز  نهج الفل حي الخزامة 

 جندوبة  بوسالم  65 روضة النحام الوردي  حي النسيم البحارية 

 روضة األمراء حي الجامع وادي مليـز

 
 جندوبة وادي مليز 66



نهج القدس  04  

 

مليزوادي  67 روضة طيور الجنة   جندوبة 

 روضة العبقري الصغير  حي الجامع 

 
 جندوبة وادي مليز  68

81حي المستقبل عدد  جندوبة  وادي مليز  69 روضة المالئكة  

 روضة العلماء الصغار  نهج علي البلهوان 

 
 جندوبة غار الدماء  70

 حي بوشهبون 

 

 روضة الفردوس 

 
 جندوبة غار الدماء 71

 حي الحدائق  16نهج نصرة عدد 

 

 جندوبة غار الدماء 72 روضة نجوم صغار 

 جندوبة غار الدماء 73 روضة العباقرة  حي الحدائق 

 روضة نجوم الغد حي دلة عمارة 

 
 جندوبة غار الدماء 74

 روضة حنين  حي السعادة 

 
 جندوبة غار الدماء 75

 روضة عصافير الجنة  حي الزهور 

 
الدماءغار  76  جندوبة 

 جندوبة غار الدماء 77 روضة أقرا والعب  حي الرجاء الثاني غار الدماء 



 نهج يوسف بولاير فرنانة

 

 جندوبة فرنانة  78 روضة االمتياز

 روضة البراعم  نهج إبن الجزار فرنانة 

 
 جندوبة فرنانة  79

8140فرنانة  82تقسيم الصنوبر ص ب   جندوبة فرنانة  80 روضة طيور الجنة  

 روضة األمل  نهج الحبيب بورقيبة 

 
 جندوبة فرنانة  81

 روضة األطفال الخاصة الفرنسيسكانيات
 

 روضة األطفال الخاصة الفرنسيسكانيات
 

 جندوبة عين دراهم  82

 جندوبة عين دراهم 83 روضة صغير صغرون  روضة صغير صغرون 

دراهمعين  84 روضة البراءة  روضة البراءة   جندوبة 

 جندوبة  عين دراهم  85 روضة اإلمتياز  شارع الحبيب بورقيبة 

 حندوبة  عين دراهم  86 روضة الخطوة األولى  التباينية 

عين مازوز  01حي البساتين عدد   روضة األشبال و الزهرات 

 
 جندوبة طبرقة  87

شارع البيئة  51  جندوبة طبرقة  88 روضة الريان 



 جندوبة طبرقة  89 روضة الياسمين  عين الصبح 

 حي الكرنيش 

 

 جندوبة طرقة  90 روضة المستقبل 

 جندوبة طبرقة  91 روضة المالئكة  53نهج الجزائر عدد 

 روضة العصافير  حي البساتين 

 
 جندوبة طبرقة  92

 روضة دار السنافر  حي الطيب المهيري نهج بنزرت 

 
 جندوبة طبرقة  93

 روضة األمل  حي البساتين 

 
 جندوبة طبرقة  94

 جاب هللا

 

 جندوبة طبرقة  95 روضة شذى الورد 

 روضة باب عزيزي  حي الكرايمية 

 
 جندوبة طبرقة  96

 جندوبة  طبرقة  97 روضة نجوم صغار  حي المرجان 

الخاصةاألطفال محاضن القائمة اإلسمية ل  

العدد  اسم المحضنة العنوان 
 الرتبي 

 الوالية  المعتمدية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جندوبة جندوبة 01 محضنة المالئكة الخطوة األولى حي الحدائق 

01حي الشرفة عدد   جندوبة  جندوبة  02 محضنة طيور الجنة  

 جندوبة  بوسالم  03 محضنة براعم حديقة المالئكة   حي فطومة بورقيبة 

 جندوبة  بوسالم  04 محضنة أمل الطفولة  حي النزهة 

 جندوبة  بوسالم  05 محضنة طفل األرض  نهج عمر ابن عبد العزيز 



 


